Hand

Hoofd
OPBOUWEND
concentratie,
focus, slaap,
prestatieverbetering

(lichaam)
WEERBAAR
immuunverbetering,
gezonde huid

Kind

Hart
RUSTGEVEND
acceptatie,
aardend,
zelfvertrouwen

Thinker™

Calmer ™

DENKER

RUSTIGER

Focus Blend

Ontspannende Blend

Geeft een gevoel van alertheid en bevordert de
concentratie
Helpt om mentale afleiding te voorkomen
Helpt het gevoel van mentale stress te verminderen

VETIVER, PFEFFERMINZE, CLEMENTINE,
ROSMARIN in gefractioneerde kokosolie
Als uw kind zich overweldigd voelt tijdens het
maken van zijn huiswerk, gebruik dan de
Thinker™ Focus Blend op de polsen. Deze mix is
ook perfect bij wedstrijden of voor examens.

Stronger™
STERKER

Beschermende Blend
Helpt om het welzijn en de vitaliteit te verbeteren
Perfect voor de dagelijkse weerstand, vooral als u zich
niet lekker voelt
Brengt verlichting bij huidirritaties

CEDARWOOD, LITSEA, FRANKINCENSE, ROSE
in gefractioneerde kokosolie

De blend Stronger™ Protective Blend
ondersteund het immuunsysteem en zorgt voor
emotionele kracht. Als uw kind niet helemaal fit
is, breng dan de olie op de nek, de wervelkolom
of op de voetzoelen aan om zijn of haar fysieke
maar ook emotionele afweerkracht te
versterken.

Steady ™
ZEKER

Aardende Blend
Bevordert een rustige en evenwichtige sfeer
Bevordert gevoelens van ontspanning en rust
Helpt de geest om zich op belangrijke dingen te
concentreren

AMYRIS WOOD, BALSAM FIR, CORIANDER SEED,
MAGNOLIA in gefractioneerde kokosolie
Gebruik de Steady™ Grounding Blend, om uw
kind te helpen bij het in balans houden van
emoties. Het aanbrengen op de voetzolen,
polsen of nek aan het begin van een nieuwe
schooldag helpt uw kind gevoelens van kalmte
en rust te creëren.

Perfect om de geest te kalmeren voor een goede
nachrust
Bevordert rustgevende gevoelens door het hele lichaam
Helpt om een positieve en stressvrije stemming te
creëren

LAVENDEL, CANANGA, BUDDHA WOOD,
RÖMISCHE KAMILLE in gefractioneerde kokosolie
Breng Calmer™ Restful Blend aan op de polsen
vóór het slapen gaan om de denkdraaimolen in je
hoofd en zorgelijke gedachten te kalmeren. Het
mengsel is handig voor kinderen van alle
leeftijden en kann oudere kinderen helpen om
hun slaapgewoonten zelf te reguleren.

Rescuer ™
REDDER

Verzachtende Blend
Helpt gevoelens van spanning te verlichten
Verzachtend voor de spieren
Bevordert vitaliteit en welzijn

COPAIBA, LAVENDER, SPEARMINT,
ZANTHOXYLUM in gefractioneerde kokosolie
Na het sporten of na een lange dag in de
buitenlucht, gebruikt u de Rescuer™ Soothing
Blend op de slapen, in de nek en op verschillende
spieren of op andere plekken waar ontspanning
nodig is. Naast de fysieke voordelen van deze
blend, verspreidt Rescuer ook een geur die
stressreductie bevordert.

Brave™

DAPPER

BEMOEDIGENDE BLEND

Energetiserend en stimulerend voor de zintuigen
Doordat het helpt beter met stress en angst om te
kunnen gaan, ondersteund de Brave Blend een
positief humeur
Bevordert gevoelens van vertrouwen, moed en
overtuiging

WILDE ORANGE, AMYRIS WOOD, OSMANTHUS,
CINNAMON in gefractioneerde kokosolie
Gebruik de Brave™ Courage Blend als uw kind
twijfels heeft, zich zorgen maakt of bang is. Deze
energieke mix helpt bij het opbouwen van
vertrouwen en zelfvertrouwen. Gebruik deze
blend vóór een muziek-uitvoering, een wedstrijd
of een repetitie, om uw kind te helpen om in
zichzelf te geloven.

