
Thaise kruidenstempels worden altijd per paar gebruikt, dit 
omdat tijdens het gebruik beide handen worden gebruikt 
om te stempelen. Er bestaan 2 grote in de deze stem-
pels,220 gram voor het gebruik op het lichaam en 70 
gram voor het gebruikt op het gezicht en armen en be-
nen. De 220 grams variant heeft een ontspannende wer-
king en geeft diepe intense warmt, geven een aangename 
frisse geur, geven een diep ontspannen gevoel dat dagen 
nawerkt en zijn het middel tegen kramp en spierpin. Het 
70 grams model geeft een zeer zachte huid, geeft een zeer 
goede doorbloeding, zorgen voor een goede peeling en 
h e b b e n  e e n  h e e r l i j k  f r i s s e  g e u r . 
Gebruik altijd 2 dezelfde stempels tijdens de massage, en 
bewaar de stempels na afloop van de massage in de koel-
kast. U kunt ze hergebruiken totdat de geur minder gaat 
worden. Test eerst de temperatuur van de stempel voor U 
hem gebruikt op de huid van een ander!! Als de stempel 
te heet is kan hij de huid verbranden en blaren veroorza-
ken.  Veel plezier met de Thaise Luk Pra Kob. 
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Keep the used stamp into the fridge for 
maximum of 5 days and you can use it 
again. Bewaar de stempel na gebruik in de 
koelkast en U kunt deze opnieuw ge-
bruiken. Made without any childlabour/
gemaakt zonder enige vorm van kin-
derarbeid. 

Thai herbal stamps are always used per 2, this because al-
ways 2 hands are being used during the massage session. 
There are 2 different sizes available, 220 gram for the use 
on the body and 70 gram for facial use and for use on 
legs and arms. The 220 gram model will give complete 
relaxation and intense heat, have a fresh scent, give a deep 
and relaxed feeling for days and days and are the method 
against painful muscles and joints. The 70 gram model 
gives a very soft skin, enhances the blood circulation, pro-
vide a very good peeling and having a very nice fresh 
scent. Always use 2 the same stamps during the massage 
and store them afterwards in the fridge. You can keep the 
stamps for 5 days in the fridge and use them until the 
scent will be less. Test the temperature first on your skin 
before you use it on the skin of someone else. If the 
stamp is to hot it can burn the skin and cause blisters. 
We wish you lots of fun with th use of the Thai Luk  
Pra Kob massage stamp. 

 Balm from 8 herbs and better 
than the Chinese Tigerbalm. This 
is the cure for very painful mus-
cles, headache, cold and many 
other things. 

 Balm van 8 kruiden en beter 
dan de Chinese Tigerbalm. Dit is 
de verlichting voor zere spieren, 
hoofdpijn, verkoudheid etc. 

  Crystal alum stone, helps to 
stop bleeding after cutting, takes  
scents away from fridge, helps 
with athlete foot. (also per kilo) 

 Crystal Aluin steen. Helpt het 
bloeden te stoppen na het snijden 
met scheren, haalt luchtjes uit de 
koelkast en helpt tegen zwem-
mers eczeem.(ook per kilo) 

 Crystal sawasdee oil, the worlds 
most smooth oil for skincare and 
massage.. Ask for our flyer. 
  

 Crystal sawasdee olie ‘s werelds 
meest zachte en verzorgende olie 
die ook bijzonder geschikt is voor 
massage. Vraag onze speciale fol-
der. 

 Natural anti-transpirant 
on alum base, natural 
crystals. 
 Natuurlijke antitranspa-
rant op basis van Aluin. 
Zuiver natuurlijke kris-
tallen. 


