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geurve rstu ive rs 
met ethe risc he o l iën

voo r de emoties van k i nde ren 
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De -sprays zijn samengesteld op basis van 100% 
natuurlijke essentiële oliën die kinderen (vanaf 3 jaar) 
helpen om hun emoties beter te beleven.

Ze bieden uw kinderen een ware steun bij moeilijke 
emoties: angst, stress, verdriet, nachtmerries, … 

De knuffels van Kourachoo kunnen een symbolische 
ondersteuning vormen om kinderen te helpen bij het 
verwerken van hun emoties.

De Koorachoo-familie bestaat uit 7 figuren die door 
kinderen gecreëerd werden. Ze stellen de kinderen gerust 
wanneer die het moeilijk hebben en ze bieden tijdelijk de 
affectie die de kleintjes zo hard nodig hebben in moeilijke 
emotionele situaties.

aromathe rapie op maat voo r 
de k le i ntjes
De -formules werden speciaal aangepast voor 
kinderen. Ze helpen hen in alle zachtheid en veiligheid om 
beter om te gaan met hun emoties. 

Hoe gebrui kt u de sprays van 
a roma k ids?
Verstuif voor het slapengaan of om het even wanneer 
overdag wat spray op een knuffel, een zakdoek of het 
beddengoed. Eén keer verstuiven op een afstand van 30 
cm is voldoende.

Onze sprays maken geen vlekken.  

Wacht 2 tot 3 minuten voor u de knuffel of de zakdoek aan 
het kind geeft of voor u het kind in bed legt. 

Herhaal indien nodig, maar niet meer dan 3x/24 uur. 

1x
30 cm

3 min
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skully …

angst voo r het don ke r en 
nac htme rries

Deze samenstelling op basis van essentiële oliën van 
laurier, lavendel en eucalyptus biedt uw kind troost.

Het helpt het kind om zijn angst voor het donker te 
overwinnen en het vermindert nachtmerries.

mummy …

ve rd riet en ve rlati ngsangst 
In periodes van langere scheiding   

(schoolreis, vakantie, gescheiden gezinnen, ...) kunnen kinderen een 
gevoel van verlatenheid en stress ervaren. 

Deze samenstelling op basis van essentiële oliën van 
bittersinaasappel, bergamot en Ho-hout helpt uw kind 

ontspannen en loslaten. 

Zo kan het veranderingen op een rustige manier 
verwerken, is het gerustgesteld en ziet het de toekomst 

positiever tegemoet.

Etherische oliën: Etherische olie 
van laurierblad (Laurus nobilis), 
Etherische olie van lavendel 
(Lavandula angustifolia), Etherische 
olie van citroenschil (Citrus limon), 
Etherische olie van eucalyptusblad 
(Eucalyptus globulus), Etherische olie 
van blauwe kamilleblad (Tanacetum 
annuum), Etherische olie van mirre 
(Commiphora myrrha). 

Etherische oliën: Etherische olie 
van bergamot (Citrus aurantium 
bergamia), Etherische olie van 
pomeransblad (Citrus aurantium 
amara), Etherische olie van lavendel 
(Lavandula angustifolia), Etherische 
olie van mirre (Commiphora myrrha), 
Etherische olie van ylang-ylang 
bloem (Cananga odorata), Etherische 
olie van Ho-Hout (Cinnamomum 
camphora) 
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teddy …

ve rl ies van ze lfve rtrouwenen 
bedplassen 

Deze formule op basis van essentiële oliën van 
bergamot, grove den en zoete sinaasappel bevordert het 

zelfvertrouwen en geeft uw kind een gevoel van veiligheid. 

Strubbelingen in de familie, stress, de komst van een 
broertje of zusje, een nieuwe school, … dit zijn allemaal 

omstandigheden die kunnen leiden tot bedplassen. Maak 
u geen zorgen, dit is slechts een tijdelijk psychologisch 

probleem. De aromatische samenstelling Teddy helpt uw kind 
om zich snel weer goed in zijn vel te voelen.

zoombie …
booshe id en pri k ke l baa rhe id

Het dagelijks leven is soms zwaar voor onze kleintjes: 
ontgoochelingen, tegenstrijdigheden, frustraties, … Deze 

moeilijkheden verklaren woede-uitbarstingen bij sommige 
kinderen. 

De Zoombie-formule op basis van essentiële oliën van 
ravintsara, citroenlitsea en bittersinaasappel helpt uw kind 
om rustig en sereen te worden, om woede-uitbarstingen 

onder controle te krijgen en om zich beter in zijn vel te 
voelen. 

Etherische oliën: Etherische olie 
van grove den (Pinus sylvestris), 
Etherische olie van sinaasappelschil 
(Citrus sinensis), Etherische olie van 
citroenschil (Citrus limon), Etherische 
olie van bergamot (Citrus aurantium 
bergamia), Etherische olie van zwarte 
peper (Piper nigrum), Etherische 
olie van vetiverwortel (Vetiveria 
zizanioides). 

Etherische oliën: Etherische olie 
van citroen litsea (Litsea citrata), 
Etherische olie van pomeransblad 
(Citrus aurantium amara), Etherische 
olie van ravintsarablad (Cinnamomum 
camphora), Etherische olie van 
citroenschil (Citrus limon), Etherische 
olie van mandarijnschil (Citrus 
reticulata), Etherische olie van mirre 
(Commiphora myrrha) 
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