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NAG CHAMPA
DE BESTE WIEROOK ONDER SUPERVISIE VAN SAI BABA.
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Shrinivas Sugandhalaya is de maker van de wereldberoemde Satya Sai Baba Nag
Champa. Voor veel mensen, als ze denken aan wierook, is dit de eerste wierook
waar men aan denkt. Wij bieden een breed scala aan van hun meest populaire
geuren, waaronder Nag Champa, Super Hit, Satya Natural en vele anderen. Al
deze wieroken zijn handgemaakte Masala-gebaseerde wieroken. Vandaag de
dag is Shrinivas Sugandhlaya de grootste wierook maker ter wereld en nog
steeds een familiebedrijf in de geest van de grote Sai Baba. Het bedrijf heeft veel
werknemers en zorgt voor scholing en woningen. Het bedrijf uit Bangelore staat
bekend om zijn betrokkenheid met zijn werknemers.
Sinds enige tijd rommelt het op de wierookmarkt en wordt met name fabrikant
HEM beschuldigd van het gebruik van Tolueen en Benzeen in veel van hun
wieroken. Dit komt omdat tijdens het productieproces de stokjes worden
voorzien van een chemische basis die veel slechte stoffen bevat. Bij Nag Champa
en sommige anderen gaat het stokje in een bad met natuurlijke harsen en
worden er enkel etherische oliën gebruikt. Op deze manier word het laagje van
brandbare kool met het kruidenmengsel natuurlijk samengevoegd met het
stokje en is deze wierook niet schadelijk bij juist gebruik. Om deze redenen
hebben wij HEM uit het assortiment gehaald.

Shrinivas Sugandhalaya is the creator of the world-famous Satya Sai Baba Nag
Champa. For many people, if they think of incense, this is the first incense to be
thought of. We offer a wide range of their most popular scents, including Nag
Champa, Super Hit, Satya Natural and many others. All of these incenses are
handmade Masala-based incenses. Today, Shrinivas Sugandhlaya is the largest
incense maker in the world and still a family business in the spirit of the big Sai
Baba. The company has many employees and provides training and housing. The
Bangelore company is known for its involvement with its employees.
For some time, it is uneasy at the incense market and, in particular, HEM is
accused of using Toluene and Benzene in many of their incenses. This is because
during the production process the sticks are provided with a chemical base that
contains many nasty substances. At Nag Champa and some others, the stick goes
into a natural resin bath and only essential oils are used. In this way, the layer of
combustible cabbage with the herbal mixture is naturally combined with the
stick and does not harm when properly used. Because of this we have banned
HEM out of our assortment.

www.timmersgems.com

