
Olejki eteryczne z żywicy olibanowej, cedru, palo santo, 
melisy i bergamotki

• Inhalacja: Poczuj ukojenie, wdychając zapach prosto 
z butelki.

• Pielęgnacja: Dodaj kroplę olejku do balsamu do ciała, 
aby poczuć uziemiający zapach.

• Kąpiel: Dodaj 6-8 kropli do gorącej kąpieli dla błogiej 
chwili relaksu.

• Masaż: Rozcieńcz parę kropli w 10 ml produktu Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex i ciesz się 
cudownym masażem.

KLUCZOWE SKŁADNIKI

ZASTOSOWANIE

• Idealna kompozycja do stosowania w chwilach, gdy 
dzieci skupiają się na projektach lub odrabianiu lekcji.

• Zapach, który wywołuje atmosferę sprzyjającą 
jasności umysłu, kreatywności i uważności.

• Rozcieńczony z myślą o delikatnej skórze.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Czas na odrabianie lekcji? Pomóż najmłodszym odnaleźć 
skupienie i  uwagę podczas nauki, stosując kompozycję 
KidScents® GeneYus. Jej znajomy, ziemisty zapach wywołuje 
uczucie uziemienia i  jasności umysłu, czyniąc chwile spędzone 
wśród książek i zeszytów przyjemnością!

Pojemność 5 ml Kod produktu: 33376

KidScents®

GENEYUS



• Produkt zalecany dla dzieci w wieku 2-12 lat. Nanieś na wybrany 
obszar skóry. W przypadku wrażliwej skóry, rozcieńcz 15 kropli w 10 ml 
produktu Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

SPOSÓB UŻYCIA

Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek z kadzidłowca 
Cartera (Boswellia sacra)*, olejek z drewna cyprysa 
niebieskiego (Callitris intratropica)*, olejek z kory cedru 
atlaskiego (Cedrus atlantica)*, olejek z gałęzi/igieł/
drewna świerku kłującego (Picea pungens)*, olejek z liści 
melisy (Melissa officinalis)*, olejek z drewna palo santo 
(Bursera graveolens)*, olejek z igieł świerku czarnego 
(Picea mariana)*, olejek ze słodkich migdałów (Prunus 
amygdalus dulcis), olejek z korzenia wetywerii (Vetiveria 
zizanoides)*, olejek ze skórki bergamotki (Citrus 
aurantium bergamia)*, olejek z mirry (Commiphora 
myrrha)*, olejek z kwiatów geranium (Pelargonium 
graveolens)*, olejek z sandałowca białego (Santalum 
album)*, olejek z kwiatów jagodlinu wonnego (Cananga 
odorata)*, olejek z nasion kolendry (Coriandrum 
sativum*), olejek z liści hyzopu (Hyssopus officinalis)*, 
olejek z kwiatów róży damasceńskiej (Rosa damascena)*

*100% czysty olejek eteryczny

Produkt może być aplikowany wyłącznie przez 
zaufaną osobę dorosłą lub pod jej nadzorem. 
Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do 
użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami 
i błonami śluzowymi. W przypadku ciąży, karmienia 
piersią, przyjmowania leków lub choroby, 
przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Unikaj 
bezpośredniego działania promieni słonecznych 
lub promieni UV do 12 godzin od zastosowania. 
Przechowuj w chłodnym, zacienionym miejscu.

SKŁADNIKIŚRODKI OSTROŻNOŚCI

KidScents®

GENEYUS

Czasem najmłodsze umysły potrzebują nieco wsparcia, gdy trzeba 
odłożyć zabawę na bok i skupić się na odrabianiu lekcji. Aby pomóc 
im w tych codziennych obowiązkach, skomponowaliśmy aż piętnaście 
olejków eterycznych, które tworzą razem wyjątkowy zapach 
sprzyjający koncentracji i jasności umysłu. Uziemiające, wyciszające 
właściwości olejków z  żywicy olibanowej, cedru i  mirry łączą się 
harmonijnie z  dodającymi natchnienia słodkimi nutami bergamotki 
i  róży. To przyjemny zapach, który pomoże najmłodszym usiąść 
w spokoju nad książką lub zeszytem.

HISTORIA PRODUKTU


