
De eteriska oljorna Frankincense, Cedarwood, Palo Santo, 
Melissa och Bergamot

• Andas in: Andas in den lugnande doften.

• Skönhet: Tillsätt en droppe i din kroppsolja för 
en rogivande doft.

• I badet: Tappa upp ett varmt bad och tillsätt 
6-8 droppar för att hjälpa dig slappna av.

• Massage: Späd ut några droppar med 10 ml Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex och ge 
dig själv en skön massage.

HUVUDINGREDIENSER

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

• En utmärkt blandning att använda när barnen 
koncentrerar sig på ett projekt eller skolarbete.

• Doften skapar en atmosfär som främjar klarhet 
och kreativitet.

• Färdigutspädd för känslig hud.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Gör läxorna! När barnen behöver koncentrera sig kan du främja 
deras fokus med KidScents® GeneYus. Den bekanta, jordiga 
doften kan ge känslor av ro och tydlighet samtidigt som den 
främjar klarhet och gör pluggandet till en glädje!

Produktstorlek 5 ml  Artikelnummer 33376

KidScents®

GENEYUS



• Lämplig för barn i åldrarna 2-12. Applicera på önskat område. 
Om du har känslig hud kan du späda ut 15 droppar med 
10 ml Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

ANVÄNDNING

Kapryl-/kaprin-triglycerid, olja av Boswellia sacra* 
(äkta rökelseträd), olja av Callitris intratropica* (blå 
cypress), olja av Cedrus atlantica* (cederträ), olja 
från grenar/blad/trä från Picea pungens* (blågran 
från Idaho), olja av Melissa officinalis* (citronmeliss), 
olja av Bursera graveolens* (palo santo), olja av Picea 
mariana* (svartgran från Northern Lights), olja av 
Prunus amygdalus dulcis (sötmandel), olja av Vetiveria 
zizanoides* (vetiver), olja av Citrus aurantium bergamia* 
(bergamott), olja av Commiphora myrrha* (myrra), olja 
av Pelargonium graveolens* (geranium), olja av Santalum 
album* (sandelträ), olja av Cananga odorata* (ylang 
ylang), olja av Coriandrum sativum* (koriander), olja av 
Hyssopus officinalis* (isop), olja av Rosa damascena* (ros)

*100 % ren eterisk olja

Får endast appliceras av en pålitlig vuxen eller under 
uppsikt av en vuxen. Förvaras oåtkomligt för barn. 
Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon 
och slemhinnor. Rådgör med läkare före användning 
om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller har 
någon sjukdom. Undvik direkt solljus eller UV-strålar i 
12 timmar efter användning. Förvaras på en sval och 
mörk plats.

INGREDIENSERVARNING

KidScents®

GENEYUS

Ibland behöver unga sinnen lite extra stöd när det gäller att sätta 
spelen åt sidan och fokusera på hemläxor. För att hjälpa till med 
detta dagliga uppdrag har Young Living blandat 15 olika eteriska oljor 
och skapat en unik doft som främjar klarhet i tanken. De rogivande, 
meditativa kvaliteterna som förknippas med Frankincense, Cedarwood 
och Myrrh blandas sömlöst med de inspirerande, söta egenskaperna 
hos Bergamot och Rose och skapar en behaglig, lugn doft som kan 
hjälpa ditt barn att stänga av allt oljud och öppna skolböckerna.

PRODUKTBAKGRUND


