
       BARNMASSAGEOLJA + BOSSAKRÄM

1.   Vår 5-årige son har alltid haft svårt att komma till ro och somna på kvällarna. 
Han har fått diagnosen Autism typ 1 - som betyder att han ”behöver stöd”.  Vi fick 
höra att det var vanligt att barn med autism har sömnsvårigheter av olika slag. Vi 
blev tipsade att testa Barnmassageoljan och massera in den en stund före sängdags 
för att se om detta kunde hjälpa något. Den kvällen somnade vi snabbt, oförberedda 
på att det inte blev en kamp denna gången. Inte ens en vecka tog det innan grabben 
självmant kom och bad om oljan. Vi har nu smort in honom varje kväll i två månader 
och grabben låter oss inte hoppa över det steget. Även de andra syskonen vill numera 
gärna  bli smorda de också innan de lägger sig. Så länge som 5 åringen fortsätter 
önska att bli smord med barnmassageoljan så kommer då inte vi föreslå att vi ska 
sluta, något med den är det som gjorde skillnad. Ett par mindre trötta föräldrar..
 
2.  NU FINNS DET GIFTFRI LÖSSBEKÄMPNING FÖR BARNEN!            
Min  dotter var den enda i klassen som inte fick hårlöss! Så här gjorde jag:
Innan hon gick till skolan smorde jag in BARNMASSAGEOLJA runt
hårfästet på  henne. Fick veta att OM barnet redan fått hårlöss ska man
göra en hårinpackning med Barnmassageoljan och sätta på en plastmössa 
om får sitta kvar under natten. På morgonen får man schamponera ordentligt!
Efter 10 dagar gör man om nattinpackningen eftersom nya ägg då har kläckts.     
Men det behövde vi aldrig göra!  Tips från Emma

3.   När Brittis hade hand om sitt barnbarn och skulle byta blöja så bytte hon ut den 
dyra apotekskrämen (som babyns föräldrar köpt mot det svåra blöjexemet) mot 
Bossakrämen. Den gjorde underverk! 

4.  Bossakrämen  fungerar också mot hermorrojder.  Den kan användas över hela 
kroppen och är vår mildaste kräm.

5.  En hyperallergisk kvinna använder Bossakrämen som ansiktskräm eftersom den 
är så mild. Bra tips till allergiker som är hyperkänsliga och inte klarar en del örter. 
Även Morotsoljan fungerar för henne

6. Jag har bytt ut den dyra apotekskrämen som jag köpt för babyns blöjeksem.  
Bossakrämen fungerar bättre och hjälper direkt!  Dessutom innehåller den inte en 
massa kemikalier – jätteskönt att slippa det!    Tips från Anna
   
7. Bossakrämen fungerade bättre än andra krämer för att lindra klåda när barnen 
hade Röda  Hund! Tips från Lena


