
Vår filosofi och ambition:

Högsta kvalitet - ekologisk kvalitet -
Respekt föR natuR, kultuR ocH människoR

ENELLE importerar högkvalitativa produkter, som rökelser, essentiella oljor 
och andra varor med traditioner och rötter från bl a sydamerikanska kulturer m fl, 
till Sverige. Med exklusiv rätt i Sverige importerar och marknadsför vi produkter 
från Alchemia och Jiri and Friends, som producerar produkter i nära samarbete 
med lokalbefolkningen i diverse länder, i Sydamerika, Kalifornien och Grekland 
bl a.

Vår filosofi är att tillhandahålla ekologiska produkter av mycket hög kvalitet och 
som tillverkas med respekt för människor, kultur och natur. Vi vill därför undvika 
produkter med syntetiska kemikalier och ingredienser samt tillverkningsproces-
ser som går emot vår filosofi. 

Vi väljer noggrant ut vilka produkter vi vill ha i vårt sortiment!

www.enelle.se    info@enelle.se
Tel nr 08-6696937

VAT SE570309566001 J Närjänen

ÅTERFÖRSÄLJARE SÖKES!
Vill du också se fler produkter med hög kvalitet och producerade med respekt för 
natur, kultur och människor på marknaden? Känner du att vår filosofi och ambi-
tion stämmer med dina egna tankar? Driver du verksamhet och vill bli återförsäl-
jare för våra produkter så är du välkommen att kontakta oss för mer information. 
Kontaktuppgifter finner du nedan.

RökelseR ocH andRa Hemmadoft-pRodukteR 
med mytomspunna ingRedienseR ocH tRaditionella användningsomRåden 

fRån äldRe kultuReR.
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AGUA SACRAL - Holy WateR 
”Det nya FloridaVattnet!”

Välgörande. Väldoftande. Renan-
de. Med mytomspunna örter och 
oljor från Sydamerika. Intensiv, 
magisk och kraftfull energi. 
250 ml                         Art nr 010010 

AGUA SACRAL MINI 
SPRAY - Holy WateR

Samma blandning av mytomspun-
na örter och oljor som Agua Sacral 
ovan. Sprayflaska. 

50 ml                        Art nr 010020

PALO SANTO 
RÖKELSEPINNAR
Bursera Graveolens / Holy Wood
En aningen söt o speciell doft av 
Palo Santo. Anv traditionellt vid 
ceremonier, ritualer, healing m m.
4-6 pinnar Art nr 020010 

PALO SANTO
ETERISK OLJA
En exklusiv och mycket koncen-
trerad essentiell olja - för bl a aro-
malampor vid healing, meditation, 
massage m.m. 

5 ml                              Art nr 020020

PALO SANTO 
MAGIC SHAMAN STICK
Ett mycket kraftfullt och unikt 
kraftverktyg. Används i Sydameri-
ka som kraftobjekt vid ritualer och 
ceremonier bl a.

Art nr 020030

PALO SANTO 
MAGIC  HEALING DISC
Placeras på hjärtat/hjärtchakrat, i 
den sydamerikanska kulturen, för 
en bättre kontakt med ditt inre jag 
och för lugn och avslappning bl a.

Art nr 020040

PALO SANTO
RÖKELSESTICKOR
Exklusiva rökelsestickor av Palo 
Santo-trä. 100% naturlig! Ren Palo 
Santo! Helt utan essenser, träkol 
eller syntetiska ingredenser! 
15 stickor/fp                Art nr 020050

PALO SANTO
HEALING NECKLACE
Ett vackert och väldoftande hals-
band av Palo Santo. När du bär ditt 
halsband omgärdas du samtidigt 
av Palo Santos helande och välgö-
rande energier!        Art nr 020060

PALO SANTO
AROMA DIFFUSER
Doftspridare av Palo Santo-trä. 
Häng upp den i ett rum, eller sprid 
träets helande dofter med sväng-
ande rörelser. Kan anv med Palo 
Santo Eterisk olja.      Art nr 020070 

PALO SANTO AROMA
THERAPY SPRAY
100% Naturlig! En mild, något 
sötaktig doft av Palo Santo för en 
helande och renande verkan vid 
Aromaterapibehandlingar.

100 ml                      Art nr 020080

VIT SALVIA     Salvia Apiana  
RÖKELSESTICKOR
100% Naturlig! Avger en mjuk 
och utsökt salvia-doft! Helt utan 
syntetiska kemikalier, essentiella 
oljor och träkol (charcoal)! 
15 stickor/fp             Art nr 030010

VIT SALVIA
SMUDGE STICK XXL
Handplockad i bergen i Kalifor-
nien. Anv traditionellt vid ritualer 
för rening av rum och chakran bl a, 
samt som gåva till någon. 
Ca 20-21 cm.              Art nr 030020

VIT SALVIA MINI DUO
Salvia Apiana

Två bundna buketter. Anv traditio-
nellt vid ritualer för rening av rum 
och chakran bl a, samt som gåva 
till någon. Handplockade. 
Ca 12 cm.                    Art nr 030025

SANDAL WOOD 
RÖKELSESTICKOR
100% Naturlig! Avger en mjuk och 
utsökt doft! Handrullad. Helt utan 
syntetiska kemikalier, essentiella 
oljor och träkol (charcoal)! 
15 stickor/fp             Art nr 040010 

VIT SALVIA 25 gram
Salvia Apiana
Anv traditionellt vid ritualer för re-
ning av rum och chakran bl a, samt 
som gåva till någon. Från bergen i 
Kalifornien. Handplockad.
Ca 25 gram            Art nr 030030

AGUA de FLORIDA
Äkta Floridavatten! Tillverkad enl 
det ursprungliga receptet, med ör-
ter och etanoler från Peru. Sprider 
en blommig och fräsch doft. Anv 
vid ritualer o ceremonier bl a.  
270 ml                  Art nr 080010 

VIT SALVIA 
AROMA THERAPY
100% Naturlig!
En tydlig och ren doft av Vit Salvia 
med en helande och renande ver-
kan vid Aromaterapibehandlingar.
100 ml                 Art nr 030080

AGUA de FLORIDA MINI
Äkta Floridavatten! Tillverkad enl 
det ursprungliga receptet, med ör-
ter och etanoler från Peru. Sprider 
en blommig och fräsch doft. Anv 
vid ritualer o ceremonier bl a.
22 ml                        Art nr 080020

3-PACK - VIT SALVIA,
CEDER, GRÅBO
Tre rökelsebuketter: Cedar/Ceder,
White sage/Vit salvia, Mugwort/
Gråbo. Används var och en för sig 
eller i kombination.
Ca 10-13 cm           Art nr 030100

KANANGA WATER
Med gamla anor och traditioner 
från bl a Västafrika. Sprider en 
ljuvligt blommig doft. Anv bl a vid 
ceremonier, reningsritualer. Till-
verkad enligt gammalt ursprung-
ligt recept. 118 ml     Art nr 080050

GREEK CEREMONIAL 
SAGE            Salvia Fruticosa
En traditionell ceremoniell grekisk 
salvia. Anses extra kraft- och kär-
leksfull tack vare den långsamma 
torkningen i den Grekiska solen.  
Ca 30 gram                Art nr 030200 

ABALONE SHELL
Ett vackert pärlemoskimrande rö-
kelsekar. Lämpligt för bl a Salvia-
blad, rökelseblad/-buketter, Palo 
Santo-pinnar, och andra rökelser. 
XXL, ca 12-17 cm    Art nr 090010 
Small, ca 7-10 cm     Art nr 090015

GREEK SAGE SMUDGE 
STICK XXL  Salvia Fruticosa

En stor bunden bukett. Anv tra-
ditionellt för att rena rum o vid 
ceremonier bl a. Viltväxande i de 
grekiska bergen. Handplockad.
Ca 20 cm                  Art nr 030203

NUT PERCUSSION - 
NÖTSKALLRA
Nötskallra som traditionellt an-
vänds vid ritualer och ceremonier 
vid healing, kontakt med andevärl-
den m m. Handgjord.

Art nr 090030 


