
Vakantiegids
voor kids 

Gezonde Olie



droge huid - stronger-rol op de droge plekjes 

Blaren -Calmer- rol op de blaren 

Blauwe plekken & bulten - rescuer- rol op de plekken 

Brandnetels - stronger- rol op de huid waar nodig

Darmongemakken -tamer- rol op de buik 

 hyperactief- Thinker- rol onder de voeten en in de nek

afkoelen -Tamer- rol op de polsen en in de nek 

 hoofdluis- stronger- rol achter de oren en in de haargrens

seizoensongemakken  -rescuer- rol onder de neus 
huiduitslag - stronger- rol op de plekjes, wanneer de huid open is rol je er omheen 



jetlag - steady- rol onder de voeten en in de nek

heimwee -Brave- rol onder de voeten en op de hartstreek 

stress- Thinker- rol in de nek en op de hartstreek 

Verdrietig -Steady- rol op de hartstreek 

zweetvoeten -rescuer- rol onder de voeten 

nachtmerries - calmer- rol onder de voeten, op de polsen en in de nek 

waterwratjes -stronger-tip 2x per dag aan op de plekjes 

muggensteek - calmer- rol op de gestoken plek

zonnebrand- calmer & rescuer- rol beide oliën op de aangedane huid, wanneer de huid open is rol je er omheen
reisongemak -tamer- rol onder de voeten en op de maagstreek 



verlegen -brave- rol in de nek en op de hartstreek 

puistjes - stronger- tip 2x per dag aan op de puistjes

mentale vermoeidheid -calmer- rol op de slapen en in de nek 

weerstand - stronger- rol onder de voeten en langs de wervelkolom

snotneus - stronger & tamer- rol stronger onder de voeten en tamer onder de neus

zere keel - stronger- rol langs de keel omlaag 

kneuzing -rescuer- rol op de plekken van kneuzing 

jeuk -calmer & rescuer- rol op de plekjes waar het jeukt 

kroep- stonger & tamer- rol onder de voeten, inhaleer vanuit het flesje 
Pijnlijke oren - stronger- rol achter het oor, op de oorschelp en langs de kaaklijn



concentreren - thinker- rol op de slapen 

luieruitslag - Calmer- rol op de aangedane plekjes

zenuwachtig -calmer- rol in de nek en op de hartstreek 

insectenbeet - calmer & stronger- rol beide oliën op de plek van de steek

nachtrust - calmer- rol onder de voeten en op de polsen

schaafwondjes - stronger & calmer- rol rond om de schaafjes  

spierspanning - rescuer- rol op de gespannen spieren

hoesten - stronger- rol op de borst
stemmingswisselingen-calmer- rol op de hartstreek en in de nek 

constipatie -tamer- rol rond om de navel 



opgeblazen gevoel - tamer- rol op de maagstreek

balans - steady- rol onder de voeten en in de nek

benauwdheid - steady- rol op de borst

bang- brave- rol op de hartstreek en in de nek

spanning -calmer- rol op de hartstreek en in de nek 

Let op! de Thinker en Brave niet gebruiken in de zon tot 12 uur na opsmeren 

Extra verdunnen met gefractioneerde kokosolie wanneer de huid extreem gevoelig is 
deze tips zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als reguliere medische behandeling. 
de tips bevatten uitsluitend instructies voor een beter en gelukkiger leefpatroon van je kind 
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