
Esenciální olej z kadidlovníku, cedru, březule vonné, 
meduňky a bergamotu

• Inhalace: Jemně vdechujte zklidňující vůni.

• Kosmetika: Pro ukotvující vůni přidejte kapku do vašeho 
tělového oleje.

• Koupel: Napusťte si teplou vanu a přidejte 6–8 kapek, 
aby vám pomohl uvolnit se.

• Masáž: Zřeďte několik kapek v 10 ml oleje Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex pro báječnou 
masáž.

HLAVNÍ SLOŽKY

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

• Vynikající směs, kterou nanést, když se děti soustředí 
na projekty nebo domácí úkoly.

• Vůně vytváří atmosféru napomáhající jasnosti, 
kreativitě a pozornosti.

• Předem naředěno pro jemnou pokožku.

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Napřed úkoly! Pokud se vaše děti potřebují soustředit, držte 
během projektů a  učení rozptýlení na uzdě za pomoci směsi 
KidScents GeneYus. Tato povědomá, zemitá vůně může podpořit 
pocit ukotvení, zatímco zároveň podporuje jasnost, díky čemuž 
pomáhá udělat z učení zábavu!

Velikost produktu 5 ml Položka č. 33376

KidScents®

GENEYUS



• Doporučená aplikace je určena dětem ve věku 2–12 let. Naneste 
na požadované oblasti. V případě citlivosti zřeďte 15 kapek 
v 10 ml oleje Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

POKYNY

Kaprylový/kaprinový triglycerid, olej z kadidlovníku 
pravého (Boswellia sacra*), olej ze dřeva cypřiše 
modrého (Callitris intratropica*), olej z kůry cedru 
(Cedrus atlantica*), olej z větví/listů/dřeva smrku 
pichlavého z Idaha (Picea pungens*), olej z listů meduňky 
(Melissa officinalis*), olej ze dřeva březule vonné (Bursera 
graveolens*), olej z jehličí smrku černého z Northern 
Lights (Picea mariana*), olej ze sladkých mandlí (Prunus 
amygdalus dulcis), olej z kořene vetiveru (Vetiveria 
zizanoides*), olej z kůry bergamotu (Citrus aurantium 
bergamia*), olej z myrhy (Commiphora myrrha*), olej 
z květů pelargonie (Pelargonium graveolens*), olej ze 
santalovníku bílého (Santalum album*), olej z květů ylang 
ylang (Cananga odorata*), olej ze semínek koriandru 
(Coriandrum sativum*), olej z listů yzopu (Hyssopus 
officinalis*), olej z květů růže (Rosa damascena*)

*100% čistý esenciální olej

Produkt může být použit pouze spolehlivým 
dospělým nebo pod jeho dohledem. 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 až 12 hodin přímému 
slunečnímu nebo ultrafialovému záření. Uchovávejte 
na chladném, tmavém místě.

SLOŽENÍVAROVÁNÍ

KidScents®

GENEYUS

Mladé mysli někdy potřebují trochu pomoci, když je na čase dát 
stranou hračky a soustředit se na domácí úkoly. Abychom vám pomohli 
s  touto každodenní povinností, společnost Young Living smíchala 
více než 15  esenciálních olejů, aby vytvořila jedinečnou vůni, která 
podporuje pocity, jež napomáhají jasnosti a  pozornosti. Ukotvující, 
meditační kvality spojené s esenciálním olejem z kadidlovníku, cedru 
a  myrhy harmonicky splývají s  inspirativními, sladkými vlastnostmi 
oleje z bergamotu a růže a vytvářejí příjemnou, zklidňující vůni, která 
vašim nejmenším může pomoci nevšímat si hluku a soustředit se na 
učení.

PŮVOD PRODUKTU


