
VAROVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. 
Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. Pokud jste těhotná, 
kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou nemocí, před 
použitím kontaktujte lékaře. Po aplikaci produktu 
nevystavujte pokožku po 12 hodin přímému slunečnímu 
nebo ultrafialovému záření.

SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte na chladném, tmavém místě.

SHRNUTÍ PRODUKTU
Říše snů je na dosah několika kapek díky směsi 
esenciálních olejů Seedlings Calm od Young Living.  
Tato jemná vůně byla vytvořena s pomyšlením  
na nejmenší členy vaší rodiny. Tato speciální směs 
jemných, uvolňujících, květinových tónů může  
pomoci celé rodině se společně uvolnit, je jako  
lahvička plná ukolébavek. 

HLAVNÍ SLOŽKY
Esenciální olej z levandule, koriandru, bergamotu,  
ylang ylang a pelargonie

PŮVOD PRODUKTU
Víme, že každý den děláte rozhodnutí ohledně zdraví  
a spokojenosti vašich milovaných. Naši řadu Seedlings 
jsme vytvořili, abychom vám usnadnili výběr správných 
produktů pro nejmenší členy vaší rodiny. Pečlivě 
vybrané esenciální oleje v naší směsi Seedlings Calm 
jsou teplé a příjemné. Hlavní tóny levandule a koriandru 
jemně vyvažují květinové tóny ylang ylang a pelargonie.

VLASTNOSTI A PROSPĚCH
• Nabízí sladkou, zklidňující vůni – především  

před spaním.

• Použijte jako součást uvolňujícího večerního  
režimu rodiče a miminka.

• Obsahuje 100% čisté esenciální oleje.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
• Přidejte několik kapek do vašeho difuzéru  

a rozptylujte.

SEEDLINGS CALM

Seedlings Calm 5 ml Položka č. 26751   



SEEDLINGS CALM

Je možné směs esenciálních olejů Seedlings Calm  
užívat vnitřně?

Směs Seedlings Calm je označena pouze pro aromatické 
použití a neměla by být užívána vnitřně ani nanášena 
na pokožku. Vždy se ujistěte, že dodržujete pokyny na 
jednotlivých etiketách produktů Young Living.

 

Může směs esenciálních olejů Seedlings Calm  
používat dospělý?

Ano! Směs Seedlings Calm může používat celá rodina.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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SLOŽENÍ
Olej z levandule (Lavandula angustifolia)*, 
kaprylový/kaprinový triglycerid, olej ze semínek 
koriandru (Coriandrum sativum)*, olej z kůry 
bergamotu (Citrus aurantium bergamia)* (bez 
furokumarinů), olej z květů ylang ylang (Cananga 
odorata)*, olej z květů pelargonie (Pelargonium 
graveolens)*

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl 
benzoát**, benzyl salicylát**, citrál**, citronellol**, 
kumarin**,  eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej

**Přírodní složky esenciálních olejů


