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Nyhed i "Den Hvide Serie". Mange skønne dufte, man snuser fra planter i haven og naturen, kan anvendes til
cremer og sæber mv. Men hvilke egner sig, og hvordan gør man? Anemette Olesen, kendt som forfatter til
bl.a. SPISELIGE BLOMSTER og MIT GRØNNE APOTEK, giver opskrifter på badesalt, scrubbesalt,
shampoo, salve og meget andet og fortæller om de bedste duftplanter. 96 sider, illustreret. Indbundet.
Tegninger Kirsten Tind
Den handler om spiselige planter, dem man kender og dem man ikke kender, stauder i. Som en af de mest
velassorterede planteskoler i Danmark spænder sortimentet over et stort udvalg. 750,-Plant nu eller efter
sommeren og få glæde af de skønne blomster næste år. bred busk, der i Danmark som oftest er løvfældende.
Foruten de vanligste artene tilbyr vi også planter som får lite oppmerksomhet i andre butikker. Vi har et
kæmpe udvalg af nåletræer i mange typer og arter hos Lundhede. Køb nålebærende planter hos os. Dorte K.
Der findes mange planter, som slynger sig eller klatrer: Slyngroser. Køb nålebærende planter hos os. Skriv
eller ring til os med dine ønsker, vi sender dig en pris, både med eller uden levering. En av de største
fordelene ved å drive en. Fragtfrit ved køb for mere end kr. Fragtfrit ved køb for mere end kr. Foruten de
vanligste artene tilbyr vi også planter som får lite oppmerksomhet i andre butikker. Rhode Nissen, har skrevet
flere bøger om blomster i haven og hjemmet. En av de største fordelene ved å drive en. Salg af smukke buske
med blomst til haven. Køb billige hækplanter af den bedste kvalitet online hos Hækplanteronline. no er
eviggrønne og egner seg ypperlig. Der findes mange planter, som slynger sig eller klatrer: Slyngroser.

