
Leeftijd in jaren Tijd in uren

3 - 6 2

6 - 10 3

10 – 99 4

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met je Löwenkind halsdoek. De halsdoek waarmee je 
je kindje met de kracht van de natuur kan ondersteunen. Om je een 
goede start te geven staat hieronder een korte instructie.

De halsdoek

De Löwenkind halsdoek heeft een geïntegreerd vakje met 
drukknoopjes voor de kruidenpads. Open het vakje en leg de 
kruidenpad er in. Sluit daarna het vakje weer met de drukknoopjes.
Het is belangrijk dat je het vakje met de drukknoopjes goed sluit, 
zodat je kind de pad er niet uit kan halen.

Gebruiksduur

Gebruik voor kinderen onder de 3 jaar de Löwenkind romper
aangezien de halsdoek voor kleine kinderen niet geschikt is.

• De combinatie tussen leeftijd en tijd is een voorstel voor het 
gebruik van de kruidenpad aangezien elk kind individueel is.

• Herhaal het gebruik van de kruidenpad elke 2 tot 3 uur 
ongeveer 3 keer per dag. 

• Bewaar de kruidenpad apart, droog en buiten bereik van 
kinderen.

• Kruiden kunnen in uiterst zeldzame gevallen allergische reacties 
veroorzaken. Mocht je bij je kind een vreemde reactie zien dan 
stop onmiddellijk met het gebruik van de pad.



De verschillende kruidenpads

Bevat lavendelbloesem, melisseblad, hopbloesem en valeriaanwortel.

De samenstelling van de kruiden is te gebruiken bij een geprikkeld kind dat zijn 
slaap niet wil vinden en onrustig is. Het bevordert een natuurlijk gezonde 
nachtrust.

Bevat kamillebloesem, sleutelbloembloesem, koningskaarsbloesem, 
rozenbloesemblaadjes.

De kruiden ondersteunen bij het vrijer ademen door de neus en bij kriebel in de 
keel.

Bevat melisseblad, anijs, komijn en venkel.

De kruiden helpen bij het verminderen van een gespannen buik, ondersteunen de 
spijsvertering en maagwerking en bevorderen de darmwerking.

Bevat alpen-den houtvlokken  en bloeiende grassen. 

De mix van bloeiende grassen en alpen-den houtvlokken ondersteunen je kindje 
om tot rust te komen. Het gevoel van geborgenheid wordt versterkt wat 
uiteindelijk zorgt voor een gebalanceerd kindje. 

www.loewenkind.nl


