Tarieven orgonite
Dit zijn mijn vaste prijzen van de orgonite die aanwezig zijn.
Bij de ene zit meer in verwerkt dan bij de andere, maar dit
evenaart de prijs, bij de 1 win je iets, bij de andere heb je
iets te kort (bij wijze van)
Dit zijn de prijzen die de orgonite krijgen (uitgezonderd
actie periodes)
Ik werk met goede kwaliteiten edelstenen en metalen en hars,
en verhoudingen, dit zorgt dat jij een goed werkende orgonite
in huis heb staan.
Wil je weten welke orgonite er in de winkel verkocht word? Kom
dan even langs om deze in het echt te bekijken. Sommige staan
ook op de facebook pagina van Orgonshop By Claudia

Piramide
Piramide
Piramide
Piramide

mini €23,00
slagje groter 6×6 €34,95
10×10 groter maat €59,95
10×10 met extra’s-luxe €69,95

Piramide
in opdracht =€59,95
standaard + extra’s.
(Hangt van de wensen af)

Piramides XXL maat& Grote Gouden vijfhoek Piramide:
Deze worden op het moment gemaakt met diversen inhoud, daar is
de prijs afhankelijk van. Wat er in verwerkt word etc.
Cone hoge ronde vorm :
5×7 cm-€35,00
Conevorm groot:
Basis 6x7cm €35,00
Luxe uitvoering €
Luxe 8x8cm €62,95
Vierkant vorm element aarde:
€49,95
Dierenvorm:
Mini draken liggend €23,00
Magic love musjes €29,95
Eenhoorn €29,95
Uilen recht op zittend €21,95
Uilen liggend €15,00
Drakenhoofden basis €73,00
Drakenhoofden luxe €89,00
Drakenhoofd met theelicht/bol houder basis €73.00
Drakenhoofd met theelicht/bol houder €89,00
Diversen andere orgonite vormen:
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde

oplaadschijf 6.5×3 cm €20,00
oplaadschijf 6x1cm €15,50
vorm Flower of life €19,95 basis
vorm Flower of life€21,95 luxe

Vorm halve bol :
Sterrenstof kinderen €8,55

Ring disck €19,95 (all in the mix edelstenen erin+ 2
koper ringen )
Ring disck €22,50 ( ander edelsteen en vormen erin+2a3
koper ringen)
Kegelpunt model

:

Kegel 6x7cm-3 lagen €19,95
Kegel 6x7cm-4 lagen €24,95
Harten:
Groot hart 7×2.5cm €15,00
Mini hartjes €8,00
Engelen:
Angelwings hanger met edelsteen €26,50
Angelwings hanger met rinkel €28,95
Engelvleugels €24,95
Engel schijfje €24,50
Powerplaat:
€49,95
Powerplaat 8.5 cm (ongeveer 1cm hoog) :
€29,00

Speciale orgonite vormen:
Piramide t’Bildt:
Mini piramide €29,95
Piramide 6x6cm €35,95
Piramide 10×10 cm€69,95
Het Wad Piramide:
Piramide 10x10cm €69,95-Basis (basisvorm=2a3 schelpen,

spiraal, 3 parels, 1
afwijken van inhoud.)

Shungite en div.metalen, kan iets

De naturel orgonite heeft zijn naam mee gekregen omdat deze
gemaakt is op het gehele techniek van de bedenker zelf Dr.
Wilhelm Reich, hij is toen begonnen met enkel twee
ingrediënten: Hars en metalen. En uit deze onderzoeken bleek
al dat het werkzaam is.
De Naturel orgonite 7.5x9cm €49,95

De gedenk/herinnering Piramides orgonite:
Met buisje erin verwerkt €89,95
Combi lagen €129,95 (bijvoorbeeld:

aslaag,

foto,

sieraden)
*de maat van de piramides zijn de maat van de mal, hierdoor is
er een kleine afwijking van het originele product.

