
Óleos essenciais de abeto balsâmico, 
árvore do chá, elemi, hinoki e cravinho.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

• Aroma que ajuda a promover sensações de bem-estar.

• Fragrância relaxante que promove momentos de paz.

• Pré-diluído para as peles sensíveis.

• Calmante para as peles secas e sensíveis.

• Permite que as crianças respirem as propriedades 
benéficas dos óleos essenciais.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

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. Manter num local fresco e escuro.

PRECAUÇÕES

Oh, não. Quando a brincadeira acaba em birra, alivia o espírito 
dos mais pequenos aí de casa e as suas lágrimas ao aplicar a 
nossa mistura KidScents® KidCare na pele. Esta combinação 
fresca e relaxante dos óleos essenciais de abeto balsâmico, 
árvore do chá e elemi proporciona um aroma calmante e 
contribui para o aspeto saudável da pele. Não te esqueças de 
acompanhá-lo com um grande abraço.

Tamanho: 5 ml Código: 33388
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• Recomenda-se a aplicação a crianças dos 2 aos 12 anos. 
Aplicar na zona desejada. Em caso de sensibilidade, diluir conforme 
necessário em Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUÇÕES

Triglicérido caprílico/cáprico, óleo de Abies grandis* (Abeto balsâmico), 
óleo de folha de Melaleuca alternifolia* (Árvore do chá), óleo da flor de 
Helichrysum italicum* (Helicriso), óleo de Cistus ladaniferus (Cistus), 
óleo de resina de Canarium luzonicum* (Elemi), óleo de Chamaecyparis 
obtusa* (Hinoki), óleo de broto de Eugenia caryophyllus* (Cravinho).

* Óleo essencial 100% puro.
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Cada um dos óleos presentes na nossa mistura KidScents® KidCare 
foi selecionado pelas suas propriedades calmantes para a pele. 
Os óleos de árvore do chá e elemi, conhecidos pelas suas propriedades 
purificantes, combinam-se com os aromas relaxantes e calmantes dos 
óleos essenciais de hinoki e abeto balsâmico. Deixa as preocupações 
em casa graças à mistura reconfortante KidCare, perfeita para ter à 
mão durante as atividades ao ar livre dos mais pequenos.

HISTÓRIA DO PRODUTO


