
 שמנים וילדים
כל מה שרצית לדעת על שימוש בשמנים אתריים לילדים

למה שמנים אתריים לילדים?
ילדים רגישים,   • 

השמנים 100% טבעיים
תופעות הלוואי בתרופות קונבנציונליות  •

החשיפה לעומס רעלים  •
עזרה ראשונה לתסמינים רבים  •

חסכון כלכלי  •
טיפול מותאם אישית לילד שלך על ידך  •

שמנים חריפים, חזקים ורכים
אורנו, טימין, ציפורן, קאסיה וקינמון חריפים 

 ON GUARD תערובת  חזקים 
 )לחיזוק מערכת החיסון(, 

 וטיבר, מנטה, רוזמרין, תפוז בר, 
תערובת DEEP BLUE )משכך כאבים( 

לבנדר, קמומיל רומני   רכים 
ותערובת SERENITY )מרגיעה(

0-2 שנים )תינוקות( 

שימושים עיקריים עיקרייםחשוב
 • להימנע משמנים שבהם מנטול 

ככל האפשר
• מריחה על כף הרגל

• במריחה מקומית תמיד לדלל
 • להמיר שמנים "חמים" באופציה 

רכה יותר

• כאבי בטן  לבנדר, שומר
• שיניים  אשוח לבן, ציפורן

• קשיי עיכול  לבנדר, DIGESTZEN )תערובת עיכול( 
• חום  לימון

• תפרחת חיתולים  לבנדר, לבונה, מללוקה
• בעיות בעור  לבנדר, לבונה, קמומיל רומני

• קשקשים  גרניום, לימון

2-3 שנים 

שימושים עיקריים עיקרייםחשוב
• הרחק השמנים מהישג ידם של הילדים

 • לדלל שמנים חריפים לדוגמא 
אורגנו וטיבר

 • השימוש בשמני הדר בבליעה 
בכמויות קטנות בלבד, לא להשתמש 

בשמנים נוספים בבליעה
• לא לתת תוספי תזונה )עדיין(

• חוסר שקט והתפרצויות כעס  SERENITY )תערובת מרגיעה(
• התפרצויות זעם  קרדמון

• כאבי אוזניים/דלקת אוזניים  בזיליקום, מללוקה
SERENITY ,קשיי שינה  וטיבר, לבנדר, לימון •

• כאב גרון  לימון

4-6 שנים 

שימושים עיקריים עיקרייםחשוב
• ללמד את הילדים כיצד למרוח לבד

• לדלל שמנים "חמים" מאד כגון 
אורגנו, טימין וציפורן

 • אפשר להתחיל עם תוספי מזון 
בנוסף לשמנים

גיל מתאים לשימוש במאייד   • 
)במרחק נגיעה(

DIGESTZEN  כאבי בטן •
DEEP BLUE  מכות יבשות •

• צינון  BREATHE, לימון
BALANCE ,הרטבה  ברוש •

,DEEP BLUE   כאבי שרירים וכאבי גדילה • 
AROMATOUCH, עשב לימון
• כינים  אקליפטוס, מללוקה



6-12 שנים 

שימושים עיקריים עיקרייםחשוב
• אפשר לבלוע שמנים, מומלץ לעיין 

MODERN ESSENTIALS בספר
• לתת שמנים לשימוש בבית הספר

 • לשוחח על השימוש בשמנים 
)יומן שמנים(

 • ללמד את הילדים כיצד לעשות 
שימוש נבון בשמנים

BREATHE  אסטמה •
• פחדים וביישנות  ארז, ברגמוט

 INTUNE  ריכוז •
• חום וכאבי ראש  מנטה

• כוויות  לבנדר, לבונה
 • קשיי התפתחות והתנהגות  
SERENITY ,וטיבר ,BALANCE

BALANCE  פעילות יתר •
• לחץ  ברגמוט

+12 שנים 

שימושים עיקריים עיקרייםחשוב
• לא לדחוף אם הם מתנגדים לשיי

מוש בשמנים
• באופן כללי, להעדיף שימוש 

במאייד לשיפור מצב הרוח
• המינון המומלץ למבוגר מתאים גם 

לבני הנעורים

• בעיות עור )אקנה(  לבנדר, מללוקה
• כוחות ויצירתיות  תפוז בר

CLARYCALM  איזון הורמונלי •
• ביטחון עצמי וקבלה עצמית  ברגמוט 
 • שינויים במצב רוח וקשיים חברתיים  

BALANCE
• מכת שמש  לבנדר 

• דיכאון  ELEVATION, ליים 

הוראות כלליות למצבים מיוחדים )למשל ADD ,ADHD, אוטיזם(
תערובת הילד הרגוע

28 טיפות וטיבר  •
10 טיפות ילנג ילנג  •

6 טיפות לבונה  •
5 טיפות מרוה מרושתת  •

3 טיפות מיורן  •
10 טיפות לבנדר  •

10 טיפות שמן קוקוס מזוכך  •

INTUNE

מרגיעה ומשפרת את הלך הרוח  •
משפרת ריכוז  •

נותנת בהירות ושקט נפשי  •
BALANCE

מפחיתה פחדים  •
מסייעת בנוכחות בכאן ועכשיו  •

מסייעת בעת הרגשת ניתוק  •

התערובת מרגיעה, 
 מפחיתה עצבנות, 
מאפשרת ריכוז, 

 מיצבת את המערכת 
העצבית המרכזית, 

משפרת את שנת 
הלילה, מחזירה תקווה 

וכוחות נפשיים.

הדרך הטובה ביותר לרכישת שמנים
     פתיחת חשבון חבר מועדון

קניית ערכת הרשמה או תשלום   • 
דמי חבר חד פעמי

הנחה של 25% על כל קניה  •

     הזמנת נאמנות
קבלת 10-30% מסך הקניה   •

)בנקודות( עבור קניה נוספת
קבלת מוצר החודש חינם )בהזמנה   •

מעל 125 נקודות, לפני ה-16 לחודש(
אפשרות לקבל הזמנות  •

     הבנת התוכנית העסקית
למד כיצד להרוויח ולקבל שמנים   •

בחינם כל חודש
למד כיצד לעזור לאחרים ליהנות   •

ממוצרי דוטרה ומדרך חיים טבעית, 
ובדרך זו גם לקבל הכנסה 


