Aromatherapie kan zorgen voor meer ontspanning,
betere concentratie, een goede nachtrust, een positieve

“

DIFFUSEN

IS EEN VEILIGE
MANIER OM
ESSENTIËLE OLIËN
TE GEBRUIKEN BIJ
JONGE KINDEREN

gemoedstoestand en andere fijne voordelen. We hebben

Slecht slapen

het hier niet over wonderpillen, maar over het gebruik

Lavendel en Mandarijn

van essentiële oliën op de babygroepen bij Kids Lodge.

Verkouden
Grove den, Tea tree, Ravintsara en Pepermunt

Omdat we bij Kids Lodge alleen producten gebruiken
waarvan wij zeker weten dat ze veilig zijn en geschikt
voor baby’s en kinderen, werken wij samen met Daniëlle,
van Blessed by Daan. Daniëlle (zelf moeder van zoontje
Vigo) heeft een opleiding gevolgd tot aromatherapeut.

Spanning /Verdriet
Lavendel, Mandarijn, Rooms kamille en Bergamot
Weerstand verhogen
Tea tree, Ravintsara en Niaouli

Via haar bedrijf Blessed by Daan verkoopt en adviseert
zij over essentiële oliën en 100% natuurlijke en
biologische huidverzorging. Speciaal voor jullie zet ze
alle voordelen op een rijtje.
Wat is aromatherapie eigenlijk?
Aromatherapie is het gebruiken en toepassen van
essentiële oliën. De essentiële oliën bevatten de actieve
levensenergie van de boom, bloemen en andere
plantendelen. Aromatherapie is een samentrekking van
de woorden aroma en therapie en staat dan ook voor

Zeker rondom kindjes moet je goed opletten dat er niet

behandeling met geuren.

te veel olie wordt gebruikt en dat het niet rechtstreeks

“

op de huid terecht komt. Ook is het belangrijk dat

AROMATHERAPIE

IS HET GEBRUIKEN

EN TOEPASSEN VAN
ESSENTIËLE OLIËN

er zachte oliën gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld
lavendel, mandarijn en rooms kamille. Diffusen is een
veilige manier om essentiële oliën te gebruiken bij
baby’s en jonge kinderen.
Zet de diffuser een half uurtje voordat de baby naar
bed gaat aan. Wanneer je de baby naar bed brengt, zet
dan de diffuser weer uit. Naar mate baby’s en kinderen

DANIËLLE
A R O M AT H E R A PE U T

Je kunt aromatherapie op verschillende manieren

ouder worden, kun je dit verlengen en het aantal

inzetten, zoals het aanbrengen van de olie op de

druppels verhogen. Bij baby’s vanaf drie maanden

handen en inhaleren of mengen tot zachte huidolie. Een

kan je eventueel een essentiële olie mengen met een

voorbeeld hiervan is een druppel pepermunt inhaleren

basisolie, je gebruikt dan maximaal tien druppels op

bij verkoudheid of aanbrengen op de slapen en in de

100 ml basisolie. Hoe jonger de baby, hoe lager de

nek voor meer concentratie. De meest populaire vorm

dosering.

van aromatherapie is verdampen. Je kunt dit doen door
middel van een diffuser (die overigens ook prachtig

Zit er een groot verschil in de kwaliteit van oliën?

in je interieur kan staan!). Gebruik een paar druppels

Er zit zeker verschil in de kwaliteit van oliën. Ik werk met

essentiële olie in de diffuser, zet hem aan en de lucht

Chi en Doterra, omdat ik weet dat hun producten zuiver

verspreidt zich vanzelf door de kamer. Een diffuser

en puur zijn en zij enkel gebruik maken van de oliën die

zorgt naast luchtverfrissing ook voor luchtzuivering en

uit de eerste persing komt.

luchtbevochting.
Essentiele oliën kunnen superfijn en gezond zijn, maar
moeten wel op de juiste manier gebruikt en toegepast
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worden.

