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Zirbenhout kan deze positieve effecten 
hebben. 

  Verbetert de slaapkwaliteit (bijvoorbeeld bij 
  slaapproblemen)

  Verlaagt de hartslag met ca. 3500 hartslagen per dag
  Stimuleert de bloedsomloop
  Verbetert het concentratievermogen
  Werkt ontstekingsremmend
  Bevordert het herstelvermogen
  Is een weldaad voor het lichaam
  Heeft een aangename geur en verbetert de 

  luchtkwaliteit in huis

Zirbenhout heeft met zijn unieke etherische oliën een positieve werking op de mens, 
zowel op lichaam, als geest. Dat zegt een wetenschappelijke studie van het Joanneum 
Research Instituut. Tijdens het slapen in een kamer met zirbenhout vermindert 
bijvoorbeeld de tijd dat het lichaam nodig heeft om te herstellen. Ook daalt de hartslag 
met 3500 slagen per dag; dat staat gelijk aan een uur hartactiviteit per dag!
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zuiver water drinken
KARAF & STAAF MET EDELSTENEN

Proef de kracht van zirbenhout met 
de energie van edelstenen! 

Verbeter de natuurlijke eigenschappen van je water met de geur en het 
aroma van zirbenhout in combinatie met de harmoniserende werking van 
deze edelstenenmix.

  1 liter design waterkaraf van de firma 
“Spiegelau”

  Ø 70 mm handgemaakte ZirbenKugel 
met ingegraveerd het symbool van de 
“bloem van het leven”

  Staaf is ca. 200 mm hoog, van speciaal 
glas en met een ring van hematiet

  Gevuld met drie verschillende 
edelstenen: bergkristal, rozenkwarts en 
amethist

  Microvezeldoekje om de karaf eenvou-
dig schoon te houden
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Proef de natuur bij elke slok!

De etherische oliën in de ZirbenKugel geven geur, smaak en de positieve 

eigenschappen van zirbenhout aan je drinkwater af. De aroma’s komen het 

beste tot hun recht bij kamertemperatuur. 

Zo werkt het:
Leg de ZirbenKugel op de daarvoor bestemde karaf. Daarbij mag de 

ZirbenKugel het water NIET raken. Laat de ZirbenKugel nu naar de gewenste 

smaakintensiteit op de waterkaraf liggen:

Vanaf 30 minuten: lichte smaak en geur

Vanaf 45 minuten: medium smaak en geur

Vanaf 60 minuten: intensieve smaak en geur

 Ø 70 mm handgemaakte ZirbenKugel uit langzaam gegroeid zirbenhout, 

met gravure “ZirbenKugel – Schluck für Schluck Natur”

 1 liter design waterkaraf van de firma “Spiegelau”, een dochteronderne-

ming van het Riedel-concern voor hoogwaardige glasproducten

 Extra dun glas, tegen breuk versterkt

 Vaatwasmachinebestendig

 Label met gebruiksaanwijzing en uitleg  

van de werking

 In hoogglans bedrukte verpakking van  

hoogwaardige kwaliteit

De kracht van edelstenen

Vroeger werden edelstenen vaak direct in het water gelegd en moesten ze 

regelmatig schoongemaakt worden. De edelsteenstaaf van de ZirbenFamilie 

met bergkristal, rozenkwarts en amethist is een hygiënisch alternatief om 

het dagelijkse drinkwater positief te beïnvloeden.

De combinatie van deze drie edelstenen wordt vaak als ‘basismix’ be-

schouwd en is bij kenners van edelsteenwater zeer geliefd. Het wordt door 

deskundigen succesvol gebruikt voor de verrijking van water. Liefhebbers 

van water waarderen de zachte, aangename smaak, die lijkt op natuurlijk 

bronwater. Daarbij geeft de ZirbenKugel geur, smaak en de positieve eigen-

schappen van zirbenhout aan het water af!

Wat doen de edelstenen voor het lichaam en de geest? 

Amethist: harmoniseert het lichaam en stelt deze  

beter in verbinding met de ziel

Bergkristal: versterkt het lichaam, verheldert de  

geest en versterkt de werking van de andere stenen

Rozenkwarts: werkt verlichtend en reinigend  

voor het hart en verbindt ons sterker in de liefde

zuiver water drinken
KARAF & STAAF MET EDELSTENEN

Voordelen:
Eenvoudig onderhoud en reiniging

Veilig en hygiënisch in gebruik

Geen schimmelwerking op de 

edelstenen

Geen steensplinters

100% afgifte van de eigenschap-

pen van de stenen

proef de natuur bij elke slok
& KARAF




