1. Naam van het product
Basis zintuigenset - ruiken

2. Product code
21805115

3. Korte omschrijving
Basis zintuigenset om de reukzin te stimuleren.
Het pakket bestaat uit diverse materialen.
Inhoud kan variëren.
Inhoud:
Geurmuis inclusief pads, geur- en warmtedier,
CD, AromaPlay speeldeeg, geurende
geluidendobbelsteen en twee geurmengels.

4. Kleur
Zoals afgebeeld

5. Zintuigen stimulaties
Ruiken

1. Naam van het product
CD Aromatherapy

2. Product code
CD666

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Melodieën die een kalmerende ambiance creëren. Zet de aromaverspreider aan en droom weg met
de klanken van deze CD.

1. Naam van het product
Geurende geluidendobbelsteen

2. Product code
18478170

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Multi-sensorische dobbelsteen - tactiel, aromatisch en met belletje binnenin voor auditieve
aantrekkingskracht. Kleur afhankelijk van de voorraad. Per stuk verkrijgbaar. Afmeting: 15
x 15 x 15 cm

1. Naam van het product
Geurmengsel Cosmic Chi - 5 ml

2. Product code
12804170

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
De geurmengsels bestaande uit 100% natuurzuivere essentiële oliën bieden een geur voor iedere
leeftijd.
Ingrediënten: bergamot, sinaasappel, mandarijn rood, litsea e.a. Geurnoot: fijn-fruitig, Geurthema:
opwekkend, motiverend.

1. Naam van het product
Geurmengsel Ontspanning - 5ml

2. Product code
12079170

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
De geurmengsels bestaande uit 100% natuurzuivere essentiële oliën bieden een geur voor iedere
leeftijd.
Ingrediënten: lavendel fijn, benzoë siam, ho-blad

1. Naam van het product
Geurmuis (+ stekkeradapter)

2. Product code
17047170

3. Kleur
Zoals afgebeeld.

4. Korte omschrijving
Te gebruiken in de auto, of overal waar weinig ruimte is.
Werkt op 4 AA batterijen (niet inbegrepen) of op 220 Volt.
Voorzien van een stille, maar effectieve ingebouwde ventilator. Veilig in gebruik - wordt niet warm.

5. Inhoud
1x Geurmuis
1x Netadapter
5x navul kussens

6. Zintuigen stimulaties
Ruiken

7. Technische informatie
Afmeting: 14 x 9 x 7 cm

8. Installatie
•
•

•
•
•

Sluit de meegeleverde netadapter aan of plaats vier AA batterijen (niet meegeleverd) in de
basis van het apparaat.
Trek de navulbak aan de bovenkant van de diffuser eruit. Plaats een navulkussen en breng
ongeveer 10 druppels van je favoriete etherische olie of blend Absolute Aroma aan. De
gebruikte hoeveelheid kan worden aangepast aan de grootte van de kamer waarin de
Aroma-Mouse zich bevindt.
Vervang de navullade en schakel deze in. Een groen lampje geeft aan dat het apparaat werkt.
Binnen enkele seconden zult u genieten van de therapeutische voordelen van
aromatherapie.
De navul kussens mogen opnieuw worden gebruikt tot ze hun absorptievermogen verliezen

9. Extra informatie
In combinatie met oliën of melanges kan de geurmuis:
Een uitnodigende en ontspannende atmosfeer in de ruimte creëren.
Helpt concentratie in stressvolle werkomgevingen.
Gemakkelijke ademhaling tijdens het winterseizoen.
Stimuleert rustgevende slaap voor het slapen gaan.

1. Naam van het product
Geur- en warmtedier – Kat

2. Product code
21502170

3. Kleur
Zoals afgebeeld.

4. Korte omschrijving
Superzacht en super sensorisch! Tactiel, visueel
en aromatisch. Kunnen worden opgewarmd in de magnetron. Ze zijn iets verzwaard zodat ze
aangenaam vast te houden zijn in de holte van je elleboog. Kan gebruikt worden voor het
verwoorden van emoties. Met aangename lavendelgeur. Voor 3 jaar en ouder. Niet geschikt voor
cliënten die kwijlen.
Afmeting: ongeveer 21 cm hoog x 16 x 20 cm

5. Zintuigen stimulaties
Zien, voelen en ruiken

6. Veiligheid
Waarschuwing - Dit product kan brandwonden veroorzaken. Vermijd langdurig direct contact met de
huid. Wees voorzichtig bij het verwijderen uit de magnetronoven. Inhoud niet innemen. Niet
oververhitten.

7. Extra informatie
Inspecteer met regelmatige tussenpozen, gooi het weg als gevonden versleten of beschadigd is,
alleen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

8. Gebruik
Aangezien dit product volledig geschikt is voor de magnetron, plaatst u het gewoon in de
magnetronoven volgens de aanwijzingen op het product om het heerlijk ontspannende
lavendelaroma te verwijderen.
Dit diertje kan ook als coldpack worden gebruikt; plaats hem eenvoudig in een afgesloten
diepvrieszak en plaats hem twee tot drie uur in de vriezer. Ideaal om de temperatuur te verlagen,
verstuikingen en blauwe plekken te verminderen en zwelling te verminderen.
Opwarmen:
Oven: maximaal 100 C, 10 minuten, op een bord of bakpapier leggen
Magnetron: maximaal 800 Watt, 90 seconden
Leg de producten altijd op een schoon onderbord om brandgaatjes te voorkomen. Nooit langer
verwarmen dan aangegeven tijd. In een schone magnetron slechts 90 seconden te verwarmen geniet
je zo’n 1,5 uur van heerlijk warmte.

1. Naam van het product
AromaPlay speeldeeg - set van 3

2. Product code
21733170

3. Kleur
Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving
Tactiel en aromatisch voor het kalmeren of voor taststimulatie. Leuk voor fantasierijk spelen.
Gemaakt met druivenpitolie en zuivere biologische essentiële oliën. Bevat tarwe. Elke kleur heeft ook
zijn eigen geur. Deze geuren hebben ook elk een andere functie. De kleur blauw (sleepy) zorgt ervoor
dat je rustig wordt, de kleur geel bevordert het concentratievermogen en de kleur rood bevordert
het humeur. Voor tactiele exploratie met de handen - het is niet bedoeld om in de mond te stoppen
en is niet geschikt voor mensen die kwijlen. Voor 3 jaar en ouder. De hersluitbare zakjes zijn elk
gevuld met 100 gram speeldeeg. Set van 3.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

