
Óleos essenciais de olíbano, cedro, pau santo, 
erva-cidreira e bergamota.

• Inalação: respira suavemente o aroma calmante.

• Beleza: coloca uma gota no teu óleo corporal para 
promover um aroma terroso.

• Banho: prepara um banho quente, adiciona entre seis 
a oito gotas e relaxa.

• Massagem: dilui algumas gotas em 10 ml de 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex 
e desfruta de uma massagem revitalizante.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

USOS SUGERIDOS

• Mistura excelente para as alturas em que os mais 
pequenos aí de casa precisam de se concentrar em 
projetos ou nos trabalhos de casa.

• O seu aroma cria um ambiente que promove a clareza, 
a criatividade e um estado de alerta mental.

• Pré-diluído para as peles sensíveis.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Primeiro os trabalhos de casa! Quando as mentes mais jovens 
aí de casa precisam de se concentrar, ajuda-as a manter as 
distrações sob controlo com KidScents® GeneYus durante 
os projetos ou as aulas. O seu aroma familiar e terroso pode 
promover sentimentos de ligação ao mesmo tempo que promove 
a clareza, ajudando a fazer com que a hora do estudo seja mais 
agradável.

Tamanho: 5 ml  Código: 33376
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• Recomenda-se a aplicação a crianças dos 2 aos 12 anos. 
Aplicar na zona desejada. Em caso de sensibilidade, diluir 15 gotas 
em 10 ml de Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUÇÕES

Triglicérido caprílico/cáprico, óleo de Boswellia sacra* 
(Olíbano sagrado), óleo de madeira de Callitris 
intratropica* (Cipreste azul), óleo de casca de Cedrus 
atlantica* (Cedro), óleo de ramo/folha/madeira de 
Picea pungens* (Abeto azul de Idaho), óleo de folha 
de Melissa officinalis* (Erva-cidreira), óleo de madeira 
de Bursera graveolens* (Pau santo), óleo de folha de 
Picea mariana* (Abeto preto Northern Lights), óleo 
de Prunus amygdalus dulcis (Amêndoa doce), óleo 
de raiz de Vetiveria zizanoides* (Vetivéria), óleo de 
casca de Citrus aurantium bergamia* (Bergamota), 
óleo de Commiphora myrrha* (Mirra), óleo da flor de 
Pelargonium graveolens* (Gerânio), óleo de Santalum 
album* (Sândalo), óleo da flor de Cananga odorata* 
(Ylang ylang), óleo de semente de Coriandrum sativum* 
(Coentro), óleo de folha de Hyssopus officinalis* 
(Hissopo), óleo da flor de Rosa damascena* (Rosa).

* Óleo essencial 100% puro.

A aplicação em crianças deve ser efetuada por 
um adulto responsável ou sob a supervisão de 
um adulto. Manter fora da vista e do alcance das 
crianças. Apenas para uso externo. Evitar o contacto 
com os olhos e as membranas mucosas. Se estiveres 
grávida ou em período de amamentação, se tiveres 
alguma condição médica ou estiveres a tomar algum 
tipo de medicamento, consulta um profissional de 
saúde antes de usar. Evitar a exposição direta à luz 
solar ou a raios UV durante pelo menos 12 horas após 
a aplicação deste produto. Manter num local fresco 
e escuro.

INGREDIENTESPRECAUÇÕES
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Às vezes as mentes mais jovens precisam de um pouco de ajuda 
quando é necessário pôr a brincadeira de lado e fazer os trabalhos 
de casa. Para ajudar com esta tarefa diária, a Young Living combinou 
mais de 15 óleos essenciais para criar um aroma único que promove 
sentimentos que levam à clareza e a um estado de alerta mental. 
Os óleos essenciais de olíbano, cedro e mirra têm qualidades 
que favorecem a ligação e a prática de meditação e combinam 
harmoniosamente com as propriedades doces e inspiradoras dos 
óleos essenciais de bergamota e rosa, criando um aroma calmante e 
agradável que pode ajudar as crianças a evitarem as distrações e a 
dedicarem-se aos livros.

HISTÓRIA DO PRODUTO


