Nr. 159
Frantz Amathy:

In the Presence of Angels



månedens tilbud

Læs i dette nummer:

· Musik til Sind, Krop & Ånd
· Smertelindring på hospitalet
· Supertilbud: 6 CDer til kun 49,per stk!
· Tema: De fem Tibetanere
· Slip for hovedpine og muskelsmerter!
· Majbritte Ulrikkeholm & Søren
Frieboe: SONGS OF THE EARTH
· Lakha Lama: TIBETAN PEACE
PRAYER
· Metatone: VENUS
· Lullabies from the Axis of Evil
· Morning Star japansk røgelse

Nye spirituelle DVD-film:
Monsieur Ibrahim - Luther
Patch Adams - Gandhi

FØNIX MUSIK - EN KILDE TIL
FREDFYLDTE ØJEBLIKKE...

M å n ed e n s ti l b u d

Frantz Amathy:

Spar

Nyhed

40,-

In the Presence of Angels
Der er langt mere magi i luften, end de

Andre albums med
Frantz Amathy:

fleste af os går og oplever til daglig.
Hvert eneste øjeblik er fuld af poesi,



ANGELS OF PEACE
CD:

i denne måned!

CD kun:

109,-

Bestillingsnummer: 1308
Normalpris fra 1. marts 2008: 149,-

hvis vi tillader os at være tilstede uden

149,-

tankernes forstyrrende mylder. Fønix

Best.nr: 1193

musik i almindelighed kan hjælpe os til
at opleve øjeblikkets intensitet, og
franske Frantz Amathys engle-musik i

ANGELS OF
THE HEART



særdeleshed er en verden af ren magi

CD:

149,-

og skønhed. Som en engels beskyttende
hånd ved din side, og at opleve verden

Best.nr: 1203

i en tilstand af ren lykke. At musik kan


ANGELS OF LIGHT
CD:

rumme så fine stemninger og dybe

149,-

healings-energier er - ren magi!

Best.nr: 1206

Musikken på albummet:
1. In the Presence of Angels ... 6:43
	2. A Caress of Love ... 7:53
	3. Infinite Light ... 4:21
4. Music of Silence ... 1:10
5. Earth of Light ... 7:45
6. Peaceful Heart ... 6:45
7. Angels Realms ... 6:36
8. Everlasting Love ... 6:36
K ategori
9. Magic Sparkles ... 1:12
   Opløftenede
10. Earth of Light II ... 4:26
 Afspændende
Totaltid: ............... 53:26
   Meditativ

HEAVENLY WAYS



CD:

149,-

Best.nr: 1231



La source Sacrée
CD:

149,-

Best.nr: 1260





DVD - tolerance, næstekærlighed og venskab

DVD - Gandhi - Dalai Lama - Frans af Assisi - Martin Luther

Monsieur Ibrahim og koranens blomster

199,-

Film om inspirerende mennesker, der
forandrede verdenshistorien
79,-

Mahatma Gandhi var et ekstraordinært menneske,
som kæmpede for ikke-voldelig, fredelig sameksiBest.nr: 10933
stens, og som sikrede friheden for en hel nation.
Den almelderroste film med Sir Ben Kingsley i
hovedrollen vandt 8 Oscar i 1982, da den udkom. Spilletid: ca 3 t. +
2 DVD:

bonusmateriale • Sprog: Engelsk • Undertekster: Dansk og norsk.

KUNDUN

▲

DVD:

99,-

Best.nr: 10774

Filmen om Dalai Lama. Fra han i 1937 som to-årig
udpeges som den 14. reinkarnation af Tibets spirituelle leder og indtil han efter Kinas invasion af Tibet
må flygte og søge politisk asyl i Indien. Filmen er
utroligt smuk og poetisk fortalt af mesterinstruktøren
Martin Scorsese. Spilletid: 2 t. 8 min. • Instruktør: Martin
Scorsese • Sprog: Engelsk • Undertekster: Dansk og norsk.

▲

Spilletid: 1 time 34 min • Sprog: fransk • Undertekster: dansk, svensk,
fransk • Medvirkende: Omar Sharif, Pierre Boulanger, m.fl.
Original titel: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran.

Gandhi

▲

Monsiur Ibrahim skildrer på overfladen det
venskab, som opstår mellem den 13-årige jødiBest.nr: 10913 ske dreng Momo, der er alene med sin sorgramte og bitre far, og en gammel tyrkisk
købmand, (titlens Monsieur Ibrahim, spillet af Omar Sharif),
som driver en købmandsbutik i 60’ernes Paris. Under overfladen er det fortællingen om sufi-mesteren, der stilfærdigt
øser af sin visdom og giver livslektioner til sin unge protegé.
Omar Sharif, som har spillet alt fra Doktor Zhivago til Che
Guevara, afbrød sit otium for at lave filmen, og han fremstiller den elskelige købmand på fremragende vis. En dag vælger Momos far at flygte fra det hele og efterlade sin søn, og
Ibrahim bliver den eneste voksne i drengens liv. Sammen
begynder parret en rejse, som vil forandre alting...
DVD:

“...en varm og gammeldags film med en varm
og gammeldags tro på det
gode i mennesket.”

“Der hviler en helt
særlig uskyld over denne
franske film, som uden at
blinke skruer tiden
40 år tilbage og bygger
bro over alle forskelle
og konflikter.”

Information

“Omar Sharif har noget
af en perlerolle.
Han er faktisk rigtig
fantastisk som den vise
sufimuslim, der i ansigtet
bærer hele karakterens
liv med glæder og sorger.”

Ekstra Bladet

On-Z.dk

Information



69,-

Best.nr: 10894

BRODER SOL, SØSTER MÅNE
En film fra 1973 af instruktør Zeffirelli, der handler
om, hvordan Frans af Assisi i sin ungdom giver afkald
på familieformuen og søger samhørighed med naturen, hvor han, fri af materielle besiddelser, hengiver
sig till skæbnen og spirituel oplysning. Filmmusik af
Donovan. Spilletid: 1 t. 56 min. • Sprog: Engelsk

DVD:

Undertekster: Dansk og norsk.

Luther

Luther er et film-drama om en af historiens væsentligste revolutionære perioder, da middelalderen banede vej for renæssancen, og én
mands overbevisning havde styrke til at forandre verden. Filmen er
provokerende og mere end en historisk film. Martin Luther (Joseph
Fiennes) er en mand med visioner, som opgiver sine studier og går i
kloster. Drevet af sin tro begynder han at sætte spørgsmålstegn ved
de fastlagte religiøse normer. Situationen tilspidses, da Luther fremsætter sine 95 teser i Wittenberg og udfordrer de gamle afladsbreve,
som mange af kirkens fremstående mænd drager økonomisk
udbytte af. Spilletid: 2 t. • Sprog: Engelsk • Undertekster: Dansk og norsk.



99,-

Best.nr: 10949

▲

“En lille, varm og livsklog film med pittoreske
billeder fra tressernes
Paris og fyldt med herlig
kitschet popmusik...
Et effektivt bolværk mod
en kommende vinterdepression med storspil
af både den unge
Pierre Boulanger og den
74-årige Omar Sharif.”

DVD:

▲



Monsieur Ibrahim og koranens blomster

Humor, solskin og et smukt sind

DVD - om sandhed, engle, passion og at gøre en forskel


DVD - Livskloge film, som opløfter og beriger



129,-

Patch Adams

Dette er meget mere end bare en film om en
læge, der mener, at humor er den bedste mediBest.nr: 10941
cin, og er parat til at gøre næsten hvad som helst
for at få sine patienter til at grine - selv hvis det sætter hans egen
karriere på spil. Det er filmen om et autentisk menneske, der lever
intenst og fuldt ud fra hjertet, og som nægter at lade sig indordne
under de vedtagne halvhjertede normer og “sådan plejer vi ikke at
gøre”. Filmen er baseret på en virkelig historie, og virkelighedens
Patch Adams (spillet i filmen af Robin Williams) bliver interviewet i
filmens ekstramateriale. Sprog: Engelsk • Undertekster: bla. dansk.
DVD:

79,-

Name of the Rose - Rosens Navn

Året er 1327. Franciscaner-munken William of
Baskerville (Sean Connery i en af sin karrieres
Best.nr: 10770
bedste roller) ankommer til et isoleret italiensk
kloster sammen med sin unge lærling. En munk er blevet myrdet, og
flere mord følger, og abbeden, beder om hjælp til at få opklaret
mordene. Men William er oppe imod stærke religiøse kræfter. Bygget
på Umberto Ecos roman med store arketypsike temaer, bl.a. om
magt og viden overfor spiritualitet og visdom.
DVD:

Spilletid: 126 min. • Sprog: engelsk eller spansk • Undertekster: bla. dansk. •
+ ekstra materiale.

CITY OF ANGELS
Hver morgen står englene på stranden i Los Angeles.
De hjælper menneskenes sjæle med at finde fred.
Spilletid: 110 min. • Sprog: engelsk • Undertekster: bla. dansk.

(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)
En film om bevidsthed, underbevidsthed og hukommelse,
som man kan se igen og igen og stadig komme frem til andre
og nye ting, end første gang man så den. Det er ganske originalt og gør, at man ønsker at se filmen nok engang. Den sætter masser af tanker i gang, og man glemmer den ikke lige
med det samme. Spilletid: 108 min. • Sprog: Engelsk • Undertekster:
bla. dansk. • Medvirkende: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst,
Tom Wilkinson, Elijah Wood.

DVD:

▲

Best.nr: 10722



Evigt Solskin i et Pletfrit Sind

69,-

▲

DVD:

DVD:

109,-

Best.nr: 10766

99,-

Best.nr.: 10773

PARADISE FOUND
Filmen om den franske maler Paul Gauguin og hans
livslange trang til at fastholde udforske, provokere,
afprøve grænser og fastholde flyvske farvestrålende
tanker i eet genialt penselstrøg.



Spilletid: 89 min. • Sprog: engelsk • Undertekster: bla. dansk.

149,-

A Beautiful Mind - Et smukt Sind

PAY IT FORWARD (Gi’ det videre)
Tænk på en ide, som kan forandre verden, og udfør den!
Spilletid: 119 min. • Sprog: Engelsk
Undertekster: bla. dansk. • Medvirkende: Kevin Spacey,
Helen Hunt, Haley Joel Osment, Jon Bon Jovi, m.fl.

▲

USA, 1950erne. Den talentfulde og skarpe professor, John Nash, har tilsyneladende en strålende
Best.nr: 10893
fremtid foran sig. Banebrydende forskning inden
for “game theory” har givet international anerkendelse. CIA hyrer
ham til at bryde tophemmelige koder, men det krævende arbejde
ødelægger hans i forvejen skrøbelige forhold til virkeligheden, og
han bliver plaget af paranoid skizofreni. I det følgende årtier kæmper han med sin kone ved sin side for at genvinde sit mentale helbred, og han ender med at vinde en Nobel-pris i 1994. En stor film
baseret på en sand historie og med det vigtige budskab, at vi med
et smukt sind midt i de største livsproblemer kan være kreative, skabende og geniale. Hovedrollen spilles fremragende af Russel Crowe.
DVD:

DVD:

Best.nr: 10745

Spilletid: 2 t. 10 min. • Sprog: Engelsk • Undertekster: bla. dansk.



109-



Mind-Body-Soul. Musik til både sind, krop og sjæl

Fønix Musik på hospitalet og hos tandlægen

Musik med et formål

- Smertelindring og hospitalet

Skab den perfekte baggrundsstemning



Mere end bare et musik-album. Musikken på disse CDer er specielt komponeret og indspillet til at
virke som den ideelle stemningsskaber til de aktiviteter/behandlingsformer, som albummets titel
henviser til. Derudover indeholder hver CD et omfattende teksthæfte, med forklarende tekster (på
engelsk) om musikken og den enkelte terapiform. Spilletid pr. album: ca 60 minutter.

CD:

159,-

Best.nr: 9260

159,-

Best.nr: 6603

CD:



CD:

Hospitaler i Danmark, Norge og Sverige har
i over 20 år brugt Fønix Musik i forskellige
sammenhænge til glæde for patienternes velbefindende og i mange tilfælde også snarlige
helbredelse.
I forbindelse med operationer i f.eks. en
fod eller en finger, er patienten vågen under
operationen, og her kan det være godt at have
noget positivt at flytte sin opmærksomhed til,
som f.eks. smuk, afslappende musik med en
tryg atmosfære. Lydene på en hospitalsstue er
ofte ukendte og i nogle tilfælde oven i købet
bekymrende for patienterne, den afslappende
musik med naturlyde i baggrunden kan give
en atmosfære af ro og hvile.

Mange undersøgelser viser, at operationssår
heler hurtigere, hvis patienten er afslappet
end hvis patienten er stesset eller bekymret.
Næst efter rygning er stress den mest skadelige påvirkning et foster kan få under graviditeten. Modsat har afslapning og musik under
graviditeten en positiv effekt på barnet - også
senere i livet.
Over 50% af alle tandlæger i Danmark
tilbyder afslappende Fønix Musik til deres
patienter under behandlingen. Smerte opleves
langt mindre negativt, når man er afslappet,
end når man er anspændt og nervøs. I nogle
tilfælde har man brug for mindre bedøvelse, i
andre tilfælde kan man helt undgå det.

149,-

Best.nr: 1169


▲



159,CD:

149,-

Best.nr: 1209



Best.nr: 7213

CD:

159,-

Best.nr: 6692



CD:

CD:



159,-

Best.nr: 7886



CD:



149,-

CD:

Best.nr: 1150

149,-

Best.nr: 1157



Fønix Musik Udsalg

kun

Supertilbud

49,- pr. CD

49,-

Best.nr: 1175

49,-

Du kan roligt glæde dig til en rigtig smuk og stor
musikoplevelse. Himmelrummet med de smukke
stjernebilleder, Cassiopeia, Tyren og Orion har
været inspirationskilden. Hver eneste tone på
albummet er en fryd.

Spilletid: 1 time 49 min.
Sprog: engelsk • Undertekster: dansk, norsk, svensk og finsk.

DVD:

199,-

Best.nr: 10786

Rummelig og lys synthesizer musik, der giver
associationer af store, lyse, åbne himmelrum.

▲

Lorentzen Frank: SUMMER VISION

CD:

49,-

Best.nr: 1046

Frank Lorentzen har på denne CD opfanget stemningerne og den lette atmosfære fra en smuk og
solrig sommerdag i al sin pragt, de lyse nætter, de
lange aftener i gode venners selskab - smukke
naturoplevelser omsat i musik.

Sage: BEHIND OPEN DOORS
Det er en sjælden kunst at kunne forene meditativ
dybde og fine afslappende kvaliteter med sange
og ord. Det er ikke desto mindre lykkedes til fulde
for duoen, Sage. Musiken og de smukke sange kan
bruges til alt fra meditativ fordybelse til afslapning og ren musikask nydelse.

▲

49,-

En helt ny form for film om alt mellem himmel og jord.
Fjorten fysikere, biokemikere, psykologer og mystikere
tager dig med på en rutschebanetur i bevidsthedens
uendelige muligheder. Du er ikke det samme menneske igen efter at have set denne film!

Schønning Klaus: STARS IN THE NIGHT

Best.nr: 1073

CD:

Verden på hovedet!

pr. CD

Christian: SON-IA
▲

CD:

Spar 100,-



▲

- kun i denne måned!
CD:

What the Bleep do we (k)now!?

Best.nr: 1187

▲

Danish Wind Quintet: MOZART BEETHOVEN
CD:

49,-

Best.nr: 1079

“Alle aldre, alle generationer har
deres overleverede forestillinger
- at jorden er flad, at jorden er
rund. Der findes i hundredvis af
skjulte forestillinger, ting, vi tager
for givet, og som er eller ikke er
sande. I langt de fleste tilfælde er
disse ideer om virkeligheden ikke
præcise. Så hvis historien skal
tages som guide, er meget af det, vi i dag tager
for givet om verden, simpelthen ikke sandt.”
-John Hagelin, ph.d.

De har spillet sammen siden 1968, og har fordybet
sig i værkerne, som de spiller, med en intensitet,
som er sjælden målt. Vi - som lyttere - kan opleve
den gave, der er, at få lejlighed til at lade for
dybelsen smitte og vække genklang i vores allerinderste væren.

Rosenlund Carsten: MORNING MIST

49,-

▲

CD:

Best.nr: 1115

Et album med utroligt smukke melodier med stor
hjertevarme. Musikken udstråler en fred, lykke og
balance, som giver en boblende livsenergi og
indre glæde.

10

11

Ekstramateriale:
Interviews med de tre filmskabere og
skuespillere (ikke tekstet).

De 5 tibetanere

DVD

Den gamle hemmelighed om

DVD:

Beetiina Larsen: DE FEM TIBETANERE
- KILDEN TIL EVIG UNGDOM

149,-

Sprog: Dansk • Grundig indføring i øvelserne
med gode forklaringer på dansk.

Best.nr: 10922

Vi drømmer alle om det: At være i fuld vigør i alle livs
aldre, men jo flere år, vi føjer til, desto sværere bliver
det. “De fem Tibetanere” er en række enkle og meget
effektive øvelser, som harmoniserer både krop og sind.
Jo ældre man er, jo mere får man ud af øvelserne, og de
tager højst 10-15 minutter at udføre.

Søren Malling: DIN GUIDE TIL SELVBEHANDLING AF MUSKEL- OG LEDSMERTER

DVD:

199,-





Ungdommens Kilde

Slip for hovedpine, museskader
og andre muskelsmerter
Søren Malling er manden, som elite-idræts- Best.nr: 10943
folk og skuespillere søger til, når deres smerter i muskler og led bliver så alvorlige, at det går ud over
deres præstationer. Hemmeligheden er RefleksZoneBehandling, som Søren Malling udviklede i 1990’erne og har raffineret lige siden. DVDen viser, hvordan du kan hjælpe dine
nærmeste og kurere dem for dagligdagens mest almindelige
smerter i f.eks. hoved, nakke, skulder, albue, håndled, ryg,
iskias, ben, knæ og ankel. Som ekstra bonus indeholder
DVDen råd og vejledning til, hvordan man kan forebygge
smerter. Herunder effektive strækøvelser.
Spilletid: 126 min • Sprog: Dansk • DVDen indeholder et 28 siders
hæfte på dansk, som forklarer baggrunden for DVDens øvelser.

YOGA FOR ABSOLUTE BEGINNERS



Musikken til “De fem Tibetanere”. Musikken
til øvelserne er åben og luftig i strukturen
med plads til dit eget tempo og humør.

CD:

149,bog:

98,-



Best.nr: 1116

Best.nr: 5932

Peter Kelder: De fem “Tibetanere”

Spilletid: 50 min. • Sprog: Dansk



Rishi: The Ancient Secret

Denne DVD er for dig, der aldrig før har dyrket yoga. DVDens
øvelser er en god forberedelse før du melder dig til et rigtigt
yoga-kursus eller hvis du lige gerne vil snuse til hvad yoga
kan gøre for dig. Øvelserne på DVDen giver bedre balance,
styrke, bevægelse og smidighed i krop og sjæl.
Øvelserne bliver vist grundigt samtidigt med at de bliver
forklaret på dansk, så efter et par gange kan du lukke øjnene, følge instruktionerne og fordybe dig, uden at skulle kigge på billederne hele tiden.

DVD:

169,-

Best.nr: 10916

Den gamle hemmelighed om ungdommens kilde.
Udover at beskrive de enkelte øvelser grundigt,
indeholder bøgerne også legenden omkring den
gamle engelske oberst, der opdager riterne
under en rejse til Tibet i begyndelsen
af sidste århundrede.

12

13

Fantastiske CDer - nyheder fra hele verden!

Stærkt, inderligt og bevægende. Majbritte Ulrikkeholm og
Søren Friboe fortolker rituelle religiøse sange fra hele verden. En vidunderlig cd, der fører dig kloden rundt og ind
og ud af forskellige stemninger fra den sarteste, blide hvisken til den mest kraftfulde kalden. Med denne cd har
Majbritte Ulrikkeholm og Søren Friboe ramt noget universelt. Noget vi alle er fælles om.

▲
CD:

149,-

Best.nr: 10805

▲

Lakha Lama: TIBETAN PEACE PRAYER

CD:

159,-

Best.nr: 10915

Lakha Lama er buddistisk munk fra Tibet. Som
fem-året blev han sat på tronen som den reinkarnerede lama af Batang, åndelig leder for mere
end 100.000 mennesker i Øst-Tibet. Som 17-årit
måtte han flygte fra Tibet til Indien, og i 1976 kom
han derfra til Danmark, hvor han stadig bor.CDen
“Tibetan Peace Prayer” indbyder til fordybelse og
viser en vej mod den fred og balance, som mange
mangler i dag.

I dag sejler jeg igen...

▲

Majbritte Ulrikkeholm & Søren Frieboe:
SONGS FROM THE EARTH

Læserne skriver

CD:

At miste sit skib og kun redde livet er et møde
med kræfter så store, at de er vanskelige at
forstå. Oplevelserne presser sig på med en
styrke, man slet ikke kan rumme. Nætterne
bliver til et mareridt, der uden varsel kommer
igen og igen. Man føler sig så fortabt.
Det var svært at finde en vej ud af mørket.
Og så kom hjælpen alligevel. Jeg besluttede
mig for at hente hjælp i Frantz Amathys
musik “Angels of Peace”. Lagde mig og lod
musikken tage om mig. Jeg lod billederne
inden i leve deres eget liv - mærkede ganske
langsomt, hvordan lyset stilfærdigt meldte sig
i horisonten. Oplevede mørket vige og livsglæ
den vende tilbage. Angsten forsvandt langsomt. Efterhånden som roen indfandt kom
der ny musik til: “Heart music”, “Journey
towards the Sun”. Og flere endnu. Angsten for
havet og mørket forsvandt. I dag sejler jeg
igen uden nogen form for problemer, nyder
vind og vejr. Er lykkelig over at være til.
Normalt skal der være ro på skibet. Kun den
skrattende skibsradio er tændt. Det siger

Best.nr: 1193
Frantz Amathy: ANGELS OF PEACE

loven. Men en aften kastede jeg anker ved
Romsø. Satte mig på dækket, mens jeg lyttede
til “Angels of Peace”. Igen. Dén aften forstod
jeg for alvor, hvilken betydning den musik har
for et sind, der har fået nogle grimme sår. Det
var ikke tiden, der skulle læge dem. Det var
musikken. Smukkere aften og nat har jeg
aldrig haft. Større ro har jeg aldrig fundet. Så
kan man ikke være andet end dybt, dybt taknemmelig.
Med venlig hilsen, Erik Ingemann

“Den dag i dag tror jeg ikke,
at timelange seancer hos en psykolog
kunne have hjulpet så stærkt,
som musikken gjorde.”

Metatone/Rolf Bekker: VENUS

149,-

▲

CD:

Venus er en af de klassiske planeter, der har været
kendt siden oldtiden. Venus er opkaldt efter den
romerske gudinde for skønhed og kærlighed. Hun
var den samme som grækernes gud Afrodite og
babylonernes gud Isthar. Venus som symbol, suppleret med musik og meditation som værktøj, kan
hjælpe os med at vi forenes med kærlighedens lys
i vort indre. I den tilstand kan vi opleve virkelig
hvile, der medfører en følelse af at være i harmoni
med hele universet. Ved at acceptere denne
magiske og gådefulde kærlighed, kan vi bringe os
i samklang med den universelle kærlighed.

▲

Best.nr: 10882

CD:

159,-

Best.nr: 10275

Diverse kunstnere:
LULLABIES FROM THE AXIS OF EVIL
Femten vuggesange fra Iran, Irak, Nord Korea,
Palestina, Syrien, Afghanistan og Cuba. Indspillet
som reaktion på George W. Bush’s betegnelse
“ondskabens akse” om flere af disse lande.
Sangene er dels sunget af kvinder fra de pågældende lande i deres egne sprog, og dels på
engelsk af sangere fra bl.a. USA og Tyskland.

14

149,-

Skriv til Fønix Musik!

Har du haft en speciel oplevelse med et Fønix Musik album? Eller bruger du musikken
til noget usædvanligt? Eller noget almindeligt, som du tror andre kan have glæde af at
høre om? Eller kunne du tænke dig at skrive en anmeldelse af en Fønix plade, som du
har købt? Vi vil gerne høre fra dig.
Hvis vi offentliggør dit indlæg her i Fønix Musik Magasinet, sender vi dig som tak
CDer til en værdi af ca. 500 kr (vi udvælger titlerne). Du må gerne være anonym, men
husk at medsende dit navn og adresse, så vi ved, hvem vi skal sende musikken til.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Skriv til: Fønix Musik, Sønder Alle 14 B, DK-8000 Århus C, Danmark
Email: info@fonixmusik.dk
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Japansk røgelse
Morning star røgelse fra Japan
Ca 50 pinde i hver pakke - 12 cm lange.
Best.nr:

9246

Best.nr:	2004

29,-

Best.nr:

9242

Pris:

Best.nr:

9245

Best.nr:

9241

  Pr. pakke

Best.nr:

9270

Best.nr:

9271

Best.nr:

9244

Best.nr:

9272

Best.nr:

9243

Best.nr:

9240

Best.nr.: 10689
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Fønix Musik · Tlf: 86 19 58 11 · www.fonixmusik.dk

ING

541

Tryksag

469

Tao Design · www.tao.dk · +45 7575 3839
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Amber
Cedarwood
Green Tee
Jasmin
Lavender
Musk
Patchouli
Pine
Rose
Sandalwood
Vanilla
Kanel

