Alweer de 2e nieuwsbrief!
Inmiddels hebben we er ook al
flink wat abonnee's bijgekregen
en we zijn blij dat we weer wat te
vertellen hebben.

Een compleet vernieuwde
en heel erg uitgebreide
CatharinaWebShop

Alles wat nieuw is, of is
veranderd, wordt altijd kort
gemeld in onze "Wat is nieuw"
pagina, maar dit keer hebben we
zo hard gewerkt en zijn we zelf
zo blij met het resultaat dat we
het wel een nieuwsbrief waard
vinden.

We hebben energy jewels en
krachtsieraden, chakra
kaarsen en wierook, pendels
en Dode Zee producten. Er zijn
cadeau pakketten en
agenda's, Sjamanendrums en djembé's en.. het is
teveel om hier allemaal te noemen. We nodigen je
dan ook graag uit om zelf eens te komen kijken op:
webshop.catharinaweb.nl

We zijn erg trots op onze
nieuwe webshop die sinds
vanmiddag online staat, een
project waarin we een
samenwerking zijn aangegaan
met ZelfZijn vof. En we hopen
dat je snel eens zult komen
kijken naar ons grote aanbod
van gouden Akaijka's tot
kruidenthee..

Geurwas
Inmiddels al ruim 2000 (h)eerlijke artikelen waar elke
dag nog nieuwe bijkomen. Zo zijn er recentelijk nog
pakketjes met geurwas, incl. brandertjes, in vrolijke
kleurtjes en heerlijke zuivere geuren toegevoegd.
Deze geuren werken door in je energetisch systeem.

Wat kun je binnenkort nog
meer verwachten?
Binnen niet al te lange tijd gaat
de vernieuwde tarot afdeling
online. De lay-out is drastisch
gewijzigd, er zijn verschillende
leggingen bijgekomen en.. maar
daarover meer in de volgende
nieuwsbrief.

Iedere Sense (een blokje smeltwas) geeft ongeveer 8
tot 10 uur geurgenot. Gemaakt van 100% zuivere
witte bijenwas en gekleurd met natuurlijke
kleurstoffen. Vanzelfsprekend wordt er zuivere
olie/parfum en dierproef- en alcoholvrije geuren
gebruikt.
Steeds nieuwe aanbiedingen
Regelmatig zijn er artikelen in de aanbieding, we
hebben ze allemaal voor je bij elkaar gezet op onze
aanbiedingenpagina.

Ikoontjes
Op (bijna) alle
pagina's rechts boven
staat een rijtje
ikoontjes.
Met één muisklik kun
je de pagina waar je
op dat moment bent
aan je favorieten
toevoegen, mailen, of
naar Facebook,
Twitter, Hyves of
Google sturen.

Het Sjamaans
Spiegel Orakel geeft
je inzicht en kracht
vanuit de Sjamaanse
oerbron. De set bevat
een zeer uitgebreid
boek met 33 kaarten.

CatharinaWeb is ook
op Youtube te vinden,
klik hier.

Tot ziens op CatharinaWeb!
Hartelijke groet,
Klaas en Carla

Volg ons ook op
twitter.
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