
Uleiuri esențiale de brad balsamic, 
arbore de ceai, elemi, hinoki și cuișoare

INGREDIENTE DE BAZĂ 

• Aroma ajută la promovarea sentimentelor de 
bunăstare

• Aroma liniștitoare promovează momente de pace

• Prediluat pentru pielea delicată

• Liniștitor pentru pielea uscată și sensibilă

• Permite copiilor să inhaleze proprietățile benefice ale 
uleiurilor esențiale

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

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. A se păstra într-un loc 
întunecos și răcoros.

AVERTISMENTE

Uh oh! Când joaca devine prea agitată, liniștește spiritul și 
lacrimile copiilor tăi aplicând pe pielea lor amestecul nostru 
de uleiuri esențiale KidScents® KidCare. Această combinație 
răcoritoare și relaxantă de uleiuri esențiale de brad balsamic, 
arbore de ceai și elemi oferă o aromă liniștitoare și susține 
aspectul sănătos al pielii. Doar asigură-te că urmează o 
îmbrățișare mare!

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 33388

KidScents®

KIDCARE



• Se recomandă aplicarea pe copiii cu vârsta între 2 și 12 ani. 
Aplică pe zona dorită. În cazul unei sensibilități, diluează după 
caz în Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUCȚIUNI

Trigliceride caprilice/caprice, ulei de brad de Vancouver (Abies grandis)*, 
ulei de arbore de ceai (Melaleuca alternifolia)*, ulei de flori de helichrysum 
(Helichrysum italicum)*, ulei de cistus (Cistus ladaniferus)*, gumă de elemi 
(Canarium luzonicum)*, ulei de muguri de cuișoare (Eugenia caryophyllus)*, 
ulei de hinoki (Chamaecyparis obtusa)*.

* Ulei esențial 100% pur 

INGREDIENTE 

KidScents®

KIDCARE

Fiecare dintre uleiurile din amestecul nostru KidScents® KidCare a fost 
selectat pentru proprietățile sale de calmare a pielii. Uleiurile esențiale 
de arbore de ceai și elemi, cunoscute pentru proprietățile lor de 
curățare, se combină cu aromele echilibrate, liniștitoare și relaxante 
de brad balsamic și hinoki. KidCare este perfect pentru a-l avea la 
îndemână pentru activitățile în aer liber ale copiilor, astfel încât să îți 
poți lăsa grijile acasă.

CONTEXTUL PRODUSULUI


