
Uleiuri esențiale de tămâie, lemn de cedru, palo santo, 
roiniță și bergamotă.

• Inhalare: Inspiră ușor aromele liniștitoare.

• Frumusețe: Adaugă o picătură în uleiul de corp pentru 
un parfum echilibrant.

• Baie: Fă o baie caldă, adăugând 6-8 picături pentru 
a te ajuta să te relaxezi.

• Masaj: Diluează câteva picături în 10 ml de Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex, 
pentru un masaj plăcut.

INGREDIENTE DE BAZĂ 

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Amestec excelent pentru a fi aplicat atunci când copiii 
se concentrează pe proiecte sau pe teme școlare.

• Aroma creează o atmosferă propice clarității, 
creativității și vigilenței.

• Prediluat pentru pielea delicată.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Fă-ți temele! Când mințile tinere trebuie să se concentreze, 
ajută la menținerea la distanță a distragerilor cu KidScents® 
GeneYus în timpul proiectelor sau al lecțiilor. Aroma familiară, 
pământoasă, poate promova sentimente de echilibru, 
promovând în același timp claritatea, contribuind la a face din 
timpul de studiu o bucurie!

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 33376
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• Se recomandă aplicarea pe copiii cu vârsta între 2 și 12 ani. 
Aplică pe zona dorită. În caz de sensibilitate, diluează 15 picături 
în 10 ml de Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUCȚIUNI

Trigliceride caprice/caprilice, Boswellia sacra (ulei de 
tămâie sacră)*, Callitris intratropica (ulei din lemn de 
chiparos albastru)*, Cedrus atlantica (ulei din scoarță 
de lemn de cedru)*, Picea pungens (ulei din frunze, lemn, 
ramuri de molid albastru de Idaho)*, Bursera graveolens 
(ulei de lemn Palo Santo)*, Melissa officinalis† (ulei din 
frunze de roiniță)*, Picea mariana (ulei din frunze de 
molid negru Northern Lights)*, Prunus amygdalus dulcis 
(ulei de migdale dulci)*, Citrus aurantium bergamia 
(ulei din coajă de bergamotă)*, Commiphora myrrha 
(ulei de smirnă)*, Vetiveria zizanoides (ulei din rădăcini 
de vetiver)*, Pelargonium graveolens (ulei din flori de 
mușcată)*, Santalum paniculatum (ulei din lemn de 
santal)*, Cananga odorata (ulei din flori de Ylang 
Ylang)*, Hyssopus officinalis (ulei din frunze de izop)*, 
Coriandrum sativum (ulei din semințe de coriandru)*, 
Rosa damascena (ulei din flori de trandafiri)*

* Ulei esențial 100% pur 

A fi aplicat doar de un adult sau în prezența unui 
adult. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru 
uz extern. Evită contactul cu ochii și cu  membranele 
mucoase. Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, consultă 
un cadru medical înainte de folosirea acestui produs. 
Evită lumina directă a soarelui sau razele ultraviolete 
pentru până la 12 ore după aplicarea produsului. 
A se păstra într-un loc întunecos și răcoros.
 

INGREDIENTE AVERTISMENTE

KidScents®

GENEYUS

Uneori, mințile tinere au nevoie de puțin ajutor atunci când vine 
timpul să lase jocurile deoparte și să se concentreze asupra temelor 
școlare. Pentru a te ajuta cu această îndatorire zilnică, Young Living a 
amestecat peste 15 uleiuri esențiale pentru a crea o aromă unică care 
promovează sentimente favorabile clarității și vigilenței. Calitățile 
fundamentale și meditative asociate cu uleiurile esențiale de tămâie, 
lemn de cedru și smirnă se amestecă armonios cu proprietățile dulci și 
inspiraționale ale bergamotei și trandafirului, creând o aromă plăcută 
și calmă care îl poate ajuta pe cel mic să se deconecteze de la zgomot 
și să citească.

CONTEXTUL PRODUSULUI


