
Bosvelijų, kedrų, kvapiųjų burserų, melisų 
ir bergamočių eteriniai aliejai

• Inhaliacijoms: švelniai įkvėpkite raminančio aromato.

• Grožiui: įlašinkite lašelį į kūno aliejų ir mėgaukitės 
harmonizuojančiu kvapu.

• Prausimuisi: į šiltą vonią įlašinkite 6–8 lašus šio 
aliejaus, kad nusiramintumėte.

• Masažui: praskieskite kelis lašus šio aliejaus su 10 ml 
„Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex“ 
bazinio aliejaus – pasilepinkite maloniu masažu.

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

• Tai puikus mišinys, tinkamas patepti odą, kai vaikai 
koncentruojasi į projektus ar namų darbus.

• Naudokite šį aromatą, norėdami paskatinti budrumą 
ir kūrybiškumą bei sukurti pozityvią atmosferą.

• Iš anksto atskiestas, todėl tinka tepti jautrią odą.

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

Pirmiausia – namų darbai! Naudokite aliejų mišinį „KidScents® 
GeneYus“, jei jūsų vaikai atlieka namų darbus ar ruošia projektus 
ir jiems reikia susikaupti. Šio aliejaus aromatas skatina harmoniją 
ir minčių skaidrumą, tad mokymasis taps malonesnis.

Prekės dydis 5 ml  Prekės nr. 33376

KidScents®

GENEYUS



• Rekomenduojamas naudojimas 2–12 metų vaikams. Tepkite pageidaujamoje 
vietoje pagal poreikį. Jei oda jautri, atskieskite 15 lašelių su 10 ml bazinio 
aliejaus „Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex“.

INSTRUKCIJOS

Oktano/dekano trigliceridas, Boswellia sacra* (smilkalinių 
bosvelijų) aliejus, Callitris intratropica* (kiparisočių) 
medienos aliejus, Cedrus atlantica* (kedrų) žievės aliejus, 
Picea pungens* (dygiųjų eglių) šakų/spyglių/medienos 
aliejus, Bursera graveolens* (kvapniųjų burserų) 
medienos aliejus, Melissa officinalis* (melisų) lapų aliejus, 
Picea mariana* (Northern Lights juodųjų eglių) spyglių 
aliejus, Prunus amygdalus dulcis (saldžiųjų migdolų) 
aliejus, Citrus aurantium bergamia* (karčiavaisių 
citrinmedžių) žievių aliejus, Commiphora myrrha* 
(miramedžių) aliejus, Vetiveria zizanoides* (vetiverijų) 
šaknų aliejus, Pelargonium graveolens* (maloniųjų 
pelargonijų) žiedų aliejus, Santalum album* (santalų) 
aliejus, Cananga odorata* (kvapiųjų kanangų) žiedų 
aliejus, Hyssopus officinalis* (juozažolių) lapų aliejus, 
Coriandrum sativum* (blakinių kalendrų) sėklų aliejus, 
Rosa damascena* (damaskinių rožių) žiedų aliejus

* 100 % grynas eterinis aliejus

Tepti priemonę gali tik suaugęs asmuo ar vaikas, 
prižiūrint suaugusiajam asmeniui. Laikykite 
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam 
naudojimui. Saugokite, kad nepatektų į akis ir 
ant gleivinių. Nėštumo metu, maitinant krūtimi, 
vartojant vaistus ar sergant kokiomis nors ligomis 
prieš naudojant reikia pasitarti su gydytoju. Užtepę 
produktą ant odos, iki 12 valandų venkite buvimo 
saulėje ar UV spindulių. Laikykite vėsioje tamsioje 
vietoje.

INGREDIENTSDĖMESIO

KidScents®

GENEYUS

Retsykiais mažiesiems reikia šiek tiek pagalbos, kad jiems būtų 
lengviau atsitraukti nuo žaidimų ir pasinerti į namų darbus. „Young 
Living“ nori padėti, todėl sukūrėme aliejų mišinį iš daugiau nei 
15 aliejų. Jis pasižymi unikaliu aromatu, kuris skatina budrumą ir 
susikaupimą. Bosvelijų (frankincenso), kedrų ir mirų aliejai pasižymi 
harmonizuojančiu aromatu, kuris tinkamas medituojant. Bergamočių 
ir rožių aliejai kvepia saldžiai ir veikia įkvepiančiai. Drauge derantys 
aliejai sukuria malonų, raminantį mišinį, kuris paskatins jūsų atžalas 
noriai laiką leisti su knygomis.

PRODUKTO INFORMACIJA


