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Der er seks olieblandinger, som alle er fortyndet med kokosolie, så børnene selv  

kan anvende dem. De fås samlet i en taske som på billedet nederst på siden, eller  

enkeltvis. Olierne er også helt geniale til særligt sensitive (også voksne).  

De kan ligge i skoletasken eller penalhuset, så børnene har noget, de selv kan  

handle på, når de er væk hjemmefra.  

 

 MIND 
Calmer er børnenes svar på Serenity.  

Indeholder blandt andet Cananga, der får nervesystemet til at falde helt i ro. Desuden Roman 

Chamomile der handler meget om mening, hvilket også beroliger hjernen og giver dyb stilhed. 

Lavendel og Buddha Wood er de sidste ingredienser. Bruges under fødderne hver aften, og børn 

falder i en dyb søvn.  

 

Thinker er børnenes svar på InTune. Den er også designet til hjernen med henblik på fokus og 

koncentration. Genial til lektier eller øjeblikke, hvor hjernen skal være skarp. Indeholder Vetiver, 

Peppermint, Clementine og Rosemary. Rigtig god om eftermiddagen, hvis man er lidt mentalt 

udmattet. Kan bruges af voksne, hvis du skal arbejde med noget krævende. Til børn med kedelige 

eller svære lektier.  

 

      ❤️ HEART 
Brave er børnenes svar på Motivate. Designet til at transformere følelser. Derfor er der et hjerte 

på. Brave giver mod og styrke til at handle på udfordrende opgaver. Indeholder Wild Orange, 

Amyris, Osmanthus og Cinnamon. Selvsikkerhed og tillid til egne evner styrkes, og tendensen til 

“brok” og udsættelse sænkes. Kan f.eks. bruges når børn skal rydde op på deres værelse.  

 
Steady er børnenes svar på Balance. Også skabt med henblik på følelser. Indeholder Amyris, 

Balsam Fir, Coriander og Magnolia. Helt genial til alle former for angst, bekymring og nervøsitet. 

Giver ro og balance. Super til hurtig grounding i øjeblikke, hvor man har brug for indre ro. Lindrer 

stress og overvældelse. God at bruge inden shoppeture og i storbyer generelt både børn og voksne.  

 

       BODY 
Stronger er børnenes svar på On Guard. Designet til at beskytte og lindre kroppen. Indeholder 

Cedarwood, Litsea, Frankincense og Rose. Booster immunsystem og vitaliserer. Den kan med 

fordel rulles langs rygsøjlen i perioder, hvor vi skranter lidt, eller bruges forebyggende i perioder 

med sæson for influenza og lignende. Bruges hvis barnet er lidt mat eller forkølet.  

 

Rescuer er børnenes svar på Deep Blue. Også designet til kroppen primært med fokus på 

smertelindring, som for børnene oftest handler om vokseværk, mindre slag og blå mærker. 

Transformerer og lindrer ømhed efter en lang dag på legepladsen eller trampolinen. Indeholder: 

Copaiba, Lavender, Spearmint og Zanthoxylum. God til blå mærker, ømhed og vokseværk. 

 

 


