
   

 

 

 

 

   

 
Het zoutbuideltje is een samenwerking van 

Heidi van Nieuwenhoven  
en  Alexandra Steverink 

 
Voor meer informatie over de 

werkingsgebieden  of  
bestellingen kunt u  

contact opnemen met: 
 

Allewind 
www.allewind.nl 

heidi@allewind.nl 
06-516 57 455 

 

 
Voor meer informatie of  

bestellingen kunt u  
contact opnemen met: 

 

Nesef Salt Products 
info@nesef.com 

0575- 549 819 
Op www.nesef.com kunt u 

kennismaken met de vele unieke 
zoutproducten die het bedrijf 

Nesef maakt. 
 
 
 

 

 

 

 
 

HET ZOUT- 
 

BUIDELTJE 
 

Een zachte hulp  
voor meer energie,  

 souplesse 
en helderheid.  

 

 

 

      

 
 

Eeuwenoud, haast vergeten gebruik, 
nu nog krachtiger van werking. 

 

Heidi: ‘Als sinds enkele jaren raad ik, met 
name in de koude maanden, mensen  met 
specifieke klachten (koude buik, koude 
heupen, lage energie, diepe vermoeidheid) 
aan om het zoutbuideltje te gebruiken.  Ook 
bij pijnen zoals gewichtspijn na langdurige 
belasting. Alexandra heeft met haar 
specifieke kennis van zouten een zout 
ontwikkeld, dat nog beter geschikt is voor 
bovenstaande klachten dan het ‘gewone’ 
zout’.  
 

Alexandra: ‘Het zout voor jouw zout-
buideltje is een natuurproduct. Het wordt 
gewonnen uit de Atlantische oceaan in La 
Palma en Brazilië. Rustig gedroogd door de 
zon en de wind, waardoor een natuurlijke 
kristalstructuur is ontstaan.  
Deze natuurlijke structuur en de speciale 
bewerkingen die het zout heeft ondergaan, 
maakt dit zout een goede geleider voor 
warmte en energie. Dit blije zout vol licht en 
helderheid maakt het zoutbuideltje heel 
plezierig in gebruik, voor jong en oud.’  
 
 

 
Het buideltje is gemaakt van 

biologische katoen, een 
100% natuurproduct. 

 

 

http://www.allewind.nl/
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1  .  Knip de zak met zout 
open na het lezen van de 
achterkant. 

2  .  Doe het zout 
in een steelpan of 
koekenpan. 

3  .  Verwarm het 
zout tot een 
acceptabele 
temperatuur.  
Voel bij kinderen 
met de rug van de 
hand of het zout 
goed van 
temperatuur is.    
Roer tijdens het 
opwarmen van tijd 
het zout met een 
houten spatel. 

4  .  Giet het zout in het zakje. 
Het is nu klaar voor gebruik. 

5  .  Bij koude buik, heupen 
en onderrug en bij lage (nier)  
energie: leg het buideltje  
op de navel. 

6  .  Bij gewrichts- of 
spierpijnen, na bv 
overbelasting, het 
buideltje ter plaatse 
aanwenden.  

7  .  Pak na het gebruik 
een glas en vul het met 
water. 
 

8  .  Doe een 
mespuntje  
zout-zuiverend-
zout  
in het water.  

9  .  Leg het 
zoutbuideltje tegen 
het glas aan en laat 
het minimaal een 
uur (mag langer)  
staan. Spoel daarna 
het water weg. 
 

10  .  Zout neemt 
gemakkelijk energie op 
uit de (leef)ruimte en 
trekt vocht aan. Bewaar 
het zoutzakje daarom in 
een luchtdicht afgesloten 
verpakking in een droge 
ruimte en uit de buurt van 
zendapperatuur 
(smartphone, wifi bron) of 
stroombronnen of -
leidingen.  
 

 

De zoutbuidel is een dankbare hulp in 
veel situaties. Behandel het zout met 
zorg. Zo kun je er een heel seizoen lang 
profijt van hebben. 
 

Het zorgvuldig omgaan met en reinigen 
van het zout zorgt ervoor dat het 
optimaal zijn werk kan blijven doen. Een 
zachte aandachtige behandeling zorgt 
ervoor dat de mooie kristalstructuur 
aanwezig blijft en daarmee ook de 
krachtige werking.  
 

Reinig het zout na ieder gebruik met het 
speciale Nesef  ‘buidelzout’- 
zuiveringszout’.  
 

Het zout is in staat 
warmte in zich op te 
nemen en weer af te 
geven en energie te 
geleiden en in zich op 
te nemen. 
 
Het zoutbuideltje is fijn 

voor jong en oud. 

Verkoelen 
 

Leg het zoutbuideltje 
met zout een kwartier 
in de vriezer en leg dit 
op ‘warme’ plekken in 
het lichaam die 
verkoeld dienen te 
worden.  
Nooit een warme 
buidel gebruiken bij  
(warme)ontstekings-
processen 

Bij diepe vermoeidheid is het 
kruikje een weldadige 
ondersteuning. Voor 
dagelijks gebruik tegen kou 
en pijn. 
 

 


