
  Naturalne, szwedzkie  Olejki dla dzieci i niemowląt 
Bez parafiny, sztucznych kolorów, zapachów, 

oraz innych syntetycznych dodatków

Olejki  WISE  powstały  w  Szwecji  z  troski  o  delikatną  skórę  dziecka  i  są  wyłącznie  połączeniem 
ekologicznych olejów roślinnych oraz olejków eterycznych.    

Olejki te nie zawierają :  oleju mineralnego, pochodnych ropy naftowej, parabenów, sztucznych 
konserwantów, kolorów, zapachów, PEG etc.  Nadają się zarówno do masażu skóry dziecka, jak i 
kąpieli; działają także nawilżająco – mogą być stosowane zamiast balsamu oraz mają działanie 
terapeutyczne  pomagając  w  trakcie  zasypiania,  dzięki  naturalnym  zapachom  z  olejków 
eterycznych. 

Olejek   dla dzieci po 3-cim roku życia,   WISE   Kids  

Ekologiczny  olejek  dla  dzieci  powyżej  3-ciego  roku  życia.  o 
właściwościach  odżywczych,  może  być  stosowany  do 
oczyszczania skóry, masażu, nawilżająco do suchej cery.

Nie  zawiera  żadnych konserwantów ani  innych syntetycznych 
dodatków i stanowi kombinację ekologicznych olejów z pestek 
moreli,  z  ziaren  sezamu  oraz  z  ostu,  zawierających  naturalne 
witaminy  i  kwasy  tłuszczowe,  niezbędne  dla  zdrowia  skóry. 
Produkt wzbogacony jest  olejkami eterycznymi z  mandarynki  i 
lawendy, które stymulują zmysły dziecka i dają uczucie harmonii.

Olejek do kąpieli :wlej kilka łyżek stołowych olejku do kąpieli lub 
wmasuj olejek w skórę dziecka przed kąpielą, aby uchronić ją 
przed wysuszeniem.

Olejek do ciała: wmasuj  ok.  2  łyżeczki  olejku w skórę całego 
ciała zamiast kremu lub balsamu do ciała.
Masaż jest oczywistym zastosowaniem dla olejku. Multi Function 
Oil działa równoważąco  i uspokajająco na pełne energii dzieci, 
które mają problemy z zasypianiem.

INCI:  Prunus  armeniaca*,  Sesamum  indicum*,  Carthamus 
tinctorius*. Essential oils: Lavandula officinalis*, Citrus reticulata*.
z olejków eterycznych:Limonen*, Linalol*, Citronellol*, Geraniol*.
Skład: Olej z pestek moreli*, olej sezamowy*, olej osetowy* oraz 
olejki eteryczne z lawendy* i mandarynki*.
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Olejek dla niemowląt,   WISE   Baby  

Ekologiczny  olejek  o  właściwościach  odżywczych,  może  być 
stosowany  do  oczyszczania  skóry,  masażu,  nawilżająco  do 
suchej cery oraz do zwalczania ciemieniuchy.

Stanowi  kombinację  ekologicznych  olejów  z  pestek  moreli, 
ziaren  sezamu  oraz  ostu,  zawierających  naturalne  witaminy  i 
kwasy  tłuszczowe,  niezbędne  dla  zdrowia  skóry.  Olejek  nie 
zawiera  parafiny,   sztucznych  konserwantów  ani  innych 
syntetycznych dodatków.

Olejek do masażu dla niemowląt – pierwotnie było to główne 
przeznaczenie produktu, ale z czasem okazało się, że olejek ma 
wiele innych zastosowań,  stąd określenie „olejek  uniwersalny”. 
Masując  niemowlę,  należy  zwracać  uwagę  na  jego  reakcje, 
masowanie należy zakończyć maksymalnie po 5-10 minutach.

Zamiast  mydła  zastosuj  olejek  dla  niemowląt,  który  oczyszcza 
skórę  nie  wysuszając  jej  i  nie  naruszając  naturalnej  bariery 
ochronnej. Nalej olejek na zwilżony płatek kosmetyczny i używaj 
jako mydło.

Olejek do kąpieli – użyj około 1 łyżki olejku, ogrzej go w dłoniach 
i wmasuj w skórę dziecka przed kąpielą, aby ochronić ją przed 
wysuszeniem. Olejek można też wlać bezpośrednio do kąpieli.

W przypadku ciemieniuchy - wetrzyj ok. 2-3 łyżki olejku we włosy i 
skórę głowy. Przed użyciem podgrzej olejek do temperatury 38° 
przytrzymując  butelkę  w  gorącej  wodzie.  Pozostaw  na  1 
godzinę, spłucz i umyj głowę dziecka. W razie potrzeby zabieg 
można  powtórzyć.  Powtórz  czynności  opisane  powyżej  a 
następnie po około godzinie usuń ostrożnie złuszczony naskórek 
lub pozostaw na całą noc.

INCI:  Prunus  armeniaca*,  Sesamum  indicum*,  Carthamus 
tinctorius*.

Skład Olej z pestek moreli*, olej sezamowy* oraz olej osetowy* – 
bez  żadnych  dodatków.  *  Składniki  pochodzące  z  upraw 
ekologicznych.
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