
Wierook-, cederhout-, heilig hout-, 
melisse- en bergamotlie

• Inademen: adem de verzachtende geur zachtjes in.

• Schoonheid: voeg een druppel toe aan lichaamsolie 
voor een aardende geur.

• Bad: voeg zes tot acht druppels toe aan een warm bad 
om te ontspannen.

• Massage: verdun enkele druppels met 10 ml Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex voor een 
fijne massage.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

AANBEVOLEN GEBRUIK

• Perfecte melange voor gebruik bij kinderen terwijl 
ze zich concentreren op projecten of huiswerk.

• De geur creëert een sfeer van duidelijkheid, 
creativiteit en alertheid.

• Voorverdund voor de gevoelige huid.

KENMERKEN EN VOORDELEN

Huiswerk is belangrijk! Als jonge geesten zich moeten 
concentreren op projecten of tijdens de les en er geen tijd is voor 
afleidingen kun je KidScents® GeneYus gebruiken. De bekende 
en aardende geur kan gevoelens van aarding en duidelijkheid 
creëren en tegelijkertijd duidelijkheid bevorderen zodat het 
maken van huiswerk een fluitje van een cent wordt.

Inhoud: 5 ml Productnr. 33376

KidScents®

GENEYUS



• Geschikt voor kinderen tussen twee en twaalf jaar. Breng aan 
op de gewenste plek. Verdun bij gevoeligheid 15 druppels met 
10 ml Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUCTIES

Capryl-/caprinezuurtriglyceride, Boswellia sacra 
(heilige wierookolie)*, Callitris intratropica (blauwe 
cipresolie)*, Cedrus atlantica (cederhoutolie)*, Picea 
pungens (blauwe sparolie uit Idaho)*, Melissa officinalis 
(melisse-olie)*, Bursera graveolens (heilig houtolie)*, 
Picea mariana (Northern Lights-zwarte sparolie)*, 
Prunus amygdalus dulcis (zoete amandelolie)*, Vetiveria 
zizanoides (vetiverolie)*, Citrus aurantium bergamia 
(bergamotolie)*, Commiphora myrrha (mirre-olie)*, 
Pelargonium graveolens (geraniumolie)*, Santalum album 
(sandelhoutolie)*, Cananga odorata (ylang-ylangolie)*, 
Coriandrum sativum (korianderolie)*, Hyssopus officinalis 
(hyssopolie)*, Rosa damascena (rozenolie)*

*100% pure etherische olie

Aanbrengen onder toeziend oog van een volwassene 
of door een volwassene. Buiten bereik van kinderen 
houden. Alleen voor uitwendig gebruik. Uit de buurt 
van ogen en slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts 
als je zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt. Vermijd 
tot twaalf uur na aanbrengen van het product direct 
zonlicht of UV-stralen. Koel en droog bewaren.

INGREDIËNTENWAARSCHUWING

KidScents®

GENEYUS

Jonge geesten hebben soms een beetje hulp nodig om spelletjes aan 
de kant te schuiven en tijd te maken voor huiswerk. Young Living heeft 
om je hiermee te helpen meer dan vijftien etherische oliën gekozen om 
een unieke geur te creëren die duidelijkheid en alertheid stimuleert. 
De aardende en meditatieve kwaliteiten van wierook, cederhout en 
mirre passen mooi bij de inspirerende en zoete eigenschappen van 
bergamot en roos. De aangename en rustgevende geur kan gebruikt 
worden om de kinderen aan te zetten tot het maken van huiswerk.

GESCHIEDENIS


