
Ilmkjarnaolíur
fyrir börn
2 – 10 ára



Nýjung í ilmkjarnaoliublöndum 
sérstaklega sniðin fyrir börn 

Plant Therapy vilja ganga lengra í þjónustu við 
viðskiptavini sína og fengu því Robert Tisserand, 
þekktan ilmkjarnaolíufræðing frá Bretlandi, til 
að hanna sérsniðna línu af ilmkjarnaolíublöndum 
fyrir börn. Í þessari línu eru eingöngu notaðar olíur 
sem hafa fengið viðurkenningu sem öruggar fyrir 
aldurshópinn eldri en 2ja ára.



Ilmkjarnaolíur fyrir 2 – 10 ára

Better Than Kisses
Gott á „meiddið“. Þvoið rispuna/svæðið 
með volgu sápuvatni. Blandið 4-5% lausn 
(12-15 dropa í 10 ml) í kókosolíu og berið 
á eymsli.

Calming The Child
Gagnlegt til að stuðla að rólegu andrúms-
lofti að degi til eða fyrir háttatíma. Hægt 
er að setja nokkra dropa í ilmolíudreifara. 
Mælt er með að hafa kveikt í þrjátíu 
mínútur og slökkva síðan í þrjátíu mínútur 
og þannig koll af kolli. Annar möguleiki er 
að blanda 1-3% lausn (3-9 dropa í 10 ml) 
í uppáhalds „carrier olíu“ og bera á bringu 
barnsins eða aftan á hnakkann.

Skin Soother
Til að bera á auma húð. Blandið 2% lausn 
(6 dropa í 10 ml) í helming af möndluolíu 
á móti helmingi af aprikósuolíu og berið 
á svæðið tvisvar til þrisvar á dag. Hefur 
sefandi áhrif á húð.

Germ Destroyer
Góð á veturna þegar umgangspestir banka á 
dyrnar. Blandið 1-3% lausn (3-9 dropa) í 
uppáhalds „carrier olíu“. Berist útvortis.

Go Go Go
Góð til að komast í gang á morgnana eða 
eftir þörfum. Bætið tveimur til þremur 
dropum í þvottapoka fyrir morgunsturtuna 
eða hálfum bolla af Epsom salti í 
morgunbaðið hjá barninu. Einnig hægt að 
nota í innöndunar stauk með því að setja  
fimm dropa á innöndunar-filt. Notist af og 
til yfir daginn.

Growing Pains
Við vöðva- og fótaverkjum. Blandið 2-4% 
lausn (6-12 dropa í 10 ml) í „carrier olíu“ 
og berið á svæðið. Bætið þremur til fimm 
dropum í hálfan bolla af Epsom salti og 
setjið í volgt, slakandi bað fyrir háttinn.

Immune Boom
Setjið nokkra dropa af olíunni í ilmolíu-
dreifara. Mælt er með að hafa kveikt í 
þrjátíu  mínútur og slökkva síðan í þrjátíu 
mínútur og þannig koll af kolli. Einnig má 
blanda 2-4% lausn (6-12 dropa í 10 ml) í 
„carrier olíu“ og bera á bringu eða á fætur 
barnsins.



Nighty Night
Róandi fyrir svefninn. Blandið 2% lausn 
(6 dropa í 10 ml) í “carrier olíu“ og berið 
á bringu barnsins 30 mínútum fyrir 
háttatíma. Einnig má bæta þremur dropum 
í hálfan bolla af Epsom salti og setja í volgt 
bað að kvöldi. Setjið nokkra dropa af 
olíunni í ilmolíudreifara, mælt er með að 
kveikja á ilmolíudreifara í þrjátíu mínútur  
og slökkva í þrjátíu mínútur. 

No More Warts
Gott á vörtur. Búið til 50% blöndu í 
„carrier olíu“ og berið tvisvar til þrisvar 
sinnum á dag beint á vörtuna með 
bómullarskífu. 

Odor Zapper
Við táfýlu og svitalykt. Fyrir táfýlu, blandið 
sjö dropum í fjórðungs bolla af matarsóda 
og setjið smávegis inn í skóna. Við svitalykt, 
blandið tveimur dropum í teskeið af 
kókosolíu og berið í handarkrikana. Einnig 
má útbúa sinn eigin svitalyktareyði með því 
að nota Odor Zapper. 

Shield Me
Gegn ónotum af völdum náttúrunnar. 
Bætið fjörutíu dropum af olíunni í sextíu 
ml af kókosolíu. Hristið vel og berið á 
handleggi, fætur og háls áður en farið er 
út. Þessa blöndu er einnig hægt að nota í 
ilmolíudreifara utanhúss. 

Sneezy Stop
Hreinna nef og betri líðan. Notist í 
ilmolíudreifara heimavið. Gott að setja 
fimm dropa í innöndunarstauk og nota af 
og til yfir daginn. 

Sniffle Stopper
Setjið nokkra dropa í ilmolíudreifara 
til að hjálpa til við að losa um stíflur í 
öndunarvegi. Blandið 3-5% lausn (9-15 
dropa í 10 ml) í „carrier olíu“ og berið á 
bringu og fyrir neðan nef. 



Sweet Dreams
Róandi blanda. Blandið 2-4% lausn (6-
12 dropa í 10 ml) í „carrier olíu“ og berið 
á bringu barnsins, bak eða aftan á háls, 
þrjátíu mínútum fyrir háttatíma. Einnig 
má bæta þremur dropum í hálfan bolla af 
Epsom salti og setja í volgt bað að kvöldi. 
Þá má setja í ilmolíudreifara fyrir nóttina 
og er þá mælt með að nota hann í þrjátíu 
mínútur og slökkva í þrjátíu mínútur.  

Tame The Pain
Vöðvar og liðir. Blandið 3-5% lausn (9-
15 dropa í 10 ml) í „carrier olíu“ og berið 
á svæðið. Bætið þremur til fimm dropum 
í hálfan bolla af Epsom salti og bætið í 
volgt, slakandi bað til að hjálpa til við að 
sefa þreytta vöðva og liði eftir áreynslu. 

Tummy All Better
Blandið 2-3% lausn (6-9 dropa í 10 ml) 
í „carrier olíu“ og berið á maga barnsins. 
Nuddið réttsælis og  á fætur barnsins. 
Einnig hægt að lykta beint úr flöskunni 
eða setja fimm dropa í innöndurnarstauk 
til að sefa órólegan maga. 

Plant Therapy vörurnar eru ekki ætlaðar til að greina, meðhöndla, lækna eða koma í veg fyrir sjúkdóma.  
Leitið læknis ef vart verður sjúkdómseinkenna.



Plant Therapy er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað með það að markmiði að  bjóða upp 
á hágæða ilmkjarnaolíur á viðráðanlegu verði svo að sem flestir ættu þess kost að  nýta sér 
heilsubætandi eiginleika þeirra. Fyrirtækið hefur vaxið og dafnað, ekki síst vegna ánægju 
viðskiptavina með þær vörur og þjónustu sem fyrirtækið býður en innan þess starfa 
viðurkenndir ilmkjarnaolíufræðingar sem eru ávallt reiðubúnir að svara spurningum 
viðskiptavina. 

 
www.planttherapy.com     

Gefa til baka
Fyrirtækið sýnir þakklæti sitt með því að styrkja hin ýmsu góðgerðarsamtök,  
þeirra á meðal eru:

Innflutningur 
og dreifing: 
Lyfjaver 
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