
WAARSCHUWING
Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en 
slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts als je  
zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen  
neemt of een medische aandoening hebt.  
Vermijd tot 12 uur na aanbrengen van het  
product direct zonlicht of UV-stralen.

BEWAREN
Koel en droog bewaren.

PRODUCTBESCHRIJVING
Je bent slechts enkele druppels Seedlings Calm 
verwijderd van dromenland. Speciaal ontwikkeld 
voor de kleintjes. Deze speciale melange van zachte, 
ontspannende, bloemachtige geuren helpt het hele 
gezin te ontspannen.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN
Lavendel-, koriander-, bergamot-, geranium-  
en ylang-ylangolie.

GESCHIEDENIS
We weten dat je iedere dag keuzes maakt die van 
invloed zijn op de gezondheid en het geluk van je gezin. 
Met onze Seedlings-lijn kies je op een makkelijke manier 
voor de juiste producten voor de jongste leden van je 
gezin. De zorgvuldige geselecteerde etherische oliën 
in Seedlings Calm zijn warm en uitnodigend. Lavendel 
en koriander werken op hamonieuze wijze samen met 
ylang-ylang en geranium.

FUNCTIES & VOORDELEN
• Zoete, kalmerende geur - perfect voor bedtijd.

• Maakt de avondroutine met je baby ontspannender.

• Geformuleerd met 100% zuivere etherische oliën.

AANBEVOLEN GEBRUIK
• Voeg enkele druppels toe aan een verstuiver.

SEEDLINGS CALM

Seedlings Calm (5 ml) Productnr. 26751  



SEEDLINGS CALM

V. Kan Seedlings Calm ingenomen worden?

A. Seedlings Calm is bestemd voor cosmetisch gebruik 
en niet voor inname of gebruik op de huid. Volg altijd de 
individuele etiketten en instructies van producten.

 

V. Kunnen volwassenen Seedlings Calm gebruiken?

A. Ja. Seedlings Calm kan door het hele gezin  
gebruikt worden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Seedlings Calm (5 ml) Productnr. 26387  

INGREDIËNTEN
Lavandula angustifolia* (lavendelolie), caprylic/
capric triglyceride, Coriandrum sativum* 
(korianderolie), Citrus aurantium bergamia* 
(bergamotolie, furanocumarine-vrij), Cananga 
odorata* (ylang-ylangolie), Pelargonium 
graveolens* (geraniumolie).

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, 
benzylsalicylaat**, citral**, citronellol**, 
coumarin**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limoneen**, linalool**.

*100% pure etherische olie

**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën


