
Temppeliolibaanin, setripuun, palo santo -puun, 
melissan ja bergamotin eteeriset öljyt

• Hengittäminen: Hengitä rauhallisesti rentouttavia 
tuoksuja.

• Kauneudenhoito: Lisää tippa vartaloöljyysi, niin saat 
maadoittavan tuoksun.

• Kylpy: Lisää lämpimään kylpyveteen 6–8 tippaa; 
se auttaa sinua rentoutumaan.

• Hieronta: Laimenna muutama tippa 10 ml:aan Young 
Living V-6® - perusöljyä, niin luot ihanan hieronnan.

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

KÄYTTÖEHDOTUS

• Erinomainen sekoitus käytettäväksi silloin, kun lapset 
keskittyvät projekteihin tai kotitehtäviin.

• Tuoksu luo tunnelman, joka edistää tarkkaavaisuutta, 
luovuutta ja valppautta.

• Laimenna herkälle iholle.

EDUT JA OMINAISUUDET

Kotitehtävät ensin! Kun lastesi on keskityttävä, auta pitämään 
huomion pois vievät asiat poissa käyttämällä KidScents® 
GeneYus -tuoksua projektien tai oppituntien aikana. Tuttu 
maanläheinen tuoksu edistää maadoittumisen ja selkeyden 
tunteita ja samalla tarkkaavaisuutta, mikä auttaa tekemään 
oppimisesta hauskaa.

Tuotekoko: 5 ml Tuotenero: 33376

KidScents®

GENEYUS



• Soveltuu 2–12-vuotiaille lapsille. Levitä haluamallesi ihoalueelle. 
Jos lapsellasi on herkkä iho, laimenna 15 tippaa 10 ml:aan 
Young Living V-6® - perusöljyä.

KÄYTTÖOHJEET

Kapryyli/kapriinitriglyseridi, Boswellia sacran* 
(temppeliolibaanin) öljy, Callitris intratropica* 
(sinisen sypressipuun) -puun öljy, Cedrus atlantican* 
(seetripuun) kaarnan öljy, Picea pungensin* 
(Idahon sinikuusen) oksien/lehtien/puuosan öljy, 
Melissa officinalisin* (melissan) lehtien öljy, Bursera 
graveolens* (Palo Santo) -puun öljy, Picea marianan* 
(Northern Lights -mustakuusen) lehtien öljy, Prunus 
amygdalus dulciksen (makean mantelin) öljy, 
Vetiveria zizanoidesin* (vetiverian) juurten öljy, Citrus 
aurantium bergamian* (bergamotin) kaarnan öljy, 
Commiphora myrrhan* (mirhamin) öljy, Pelargonium 
graveolensin* (geraniumin) kukkien öljy, Santalum 
albumin* (santelipuun) öljy, Cananga odoratan* 
(tuoksuilangian) kukkien öljy, Coriandrum sativumin* 
(korianterin) siementen öljy, Hyssopus officinaliksen* 
(iisopin) lehtien öljy, Rosa damascenan* (ruusun) 
kukkien öljy

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

Aikuisen tulee joko levittää öljy tai valvoa sen 
levittämistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä tuotteen joutumista 
silmiin ja limakalvoille. Jos olet raskaana, imetät tai 
jos sinulla on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, kysy 
terveydenhuollon ammattilaiselta ennen tuotteen 
käyttöä sen soveltuvuudesta sinulle. Vältä suoraa 
auringonvaloa ja UV-säteitä 12 tuntia tuotteen 
käytön jälkeen. Säilytä viileässä ja pimeässä 
paikassa.

AINESOSATVAROITUKSET

KidScents®

GENEYUS

Lapset tarvitsevat joskus hieman apua, kun täytyy laittaa 
pelit pois ja keskittyä kotitehtäviin. Auttaakseen lapsiasi tässä 
päivittäisessä tehtävässä Young Living sekoitti yli 15 eteeristä öjyä 
luodakseen ainutlaatuisen tuoksun, joka edistää tarkkaavaisuutta ja 
valppautta. Temppeliolibaanin, seetripuun ja mirhan öljyihin liittyvät 
meditatiiviset ominaisuudet yhdistyvät harmonisesti bergamotin ja 
ruusun inspiroiviin ja makeisiin ominaisuuksiin. Se luo miellyttävän, 
rauhoittavan tuoksun, joka auttaa pienokaistasi hiljentymään ja 
tarttumaan kirjoihin.

TUOTEEN TAUSTA


