
Esenciální olej z levandule, pelargonie, heřmánku 
římského a bergamotu

• Vytváří klidné, aromatické prostředí

• Vůně může dětem pomoci uvolnit se a zklidnit  
se jako součást režimu před spaním

• Předem naředěno pro jemnou pokožku

• Směs zklidňuje, když je použita lokálně při masáži

• Vůně podporuje pocit uvolnění a klidu pro tělo i mysl

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Před spaním použijte na chodidla nebo naneste několik 
kapek na hrudník na podporu zklidňujícího prostředí.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pomozte vašemu dítěti zklidnit se díky relaxačnímu večernímu 
režimu a  těsně před spaním vmasírujte tuto jemnou směs do 
jeho pokožky. Směs DreamEase, která je pečlivě namíchána 
s  využitím různých olejů, podporuje atmosféru, která 
napomáhá klidnému spánku. Při lokálním nanesení poskytuje 
směs DreamEase vynikající způsob, jak vašemu dítěti pomoci 
přirozeně se uvolnit na konci dne.

Směs DreamEase kombinuje přirozeně zklidňující vůně 
vybraných rostlin pro vytvoření poklidné atmosféry, jež vašemu 
dítěti pomůže uvolnit se.

Velikost produktu 5 ml Položka č. 35104

KidScents®

DREAMEASE



Kaprylový/kaprinový triglycerid, olej z levandule (Lavandula angustifolia)*, olej z květů pelargonie (Pelargonium 
graveolens)*, olej z květů heřmánku římského (Anthemis nobilis)*, olej z kůry bergamotu (Citrus aurantium bergamia)*, 
olej z kůry mandarinky (Citrus reticulata)*, olej z kadidlovníku pravého (Boswellia sacra)*, olej z kořene kozlíku 
(Valeriana officinalis)*, olej z routy (Ruta graveolens)*

Může obsahovat: benzyl alcohol**, citrál**, citronellol**, kumarin**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, limonen**,
linalool**

*100% čistý esenciální olej 
**Přírodní složky esenciálních olejů

Produkt může být použit pouze spolehlivým dospělým 
nebo pod jeho dohledem. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Pouze pro vnější použití. Zabraňte vniknutí do 
očí a sliznic. Pokud jste těhotná, kojíte, berete léky 
nebo trpíte nějakou nemocí, před použitím kontaktujte 
lékaře. Po aplikaci produktu nevystavujte pokožku po 
12 hodin přímému slunečnímu nebo ultrafialovému 
záření. Uchovávejte na chladném, tmavém místě.

POKYNY

SLOŽENÍ

VAROVÁNÍ

Doporučená aplikace je určena dětem ve věku 2–12 let. 
Naneste na požadované oblasti. V případě citlivosti 
zřeďte 10 kapek v 10 ml oleje Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex.

KidScents®

DREAMEASE

Děti někdy prostě nechtějí jít spát, díky směsi KidScents® DreamEase 
od Young Living bude ale zklidnění po dlouhém dni plném aktivit 
mnohem snazší. Před spaním naneste několik kapek a nechte vaše dítě 
vdechovat sladce zklidňující vlastnosti oleje z  levandule, pelargonie 
a  heřmánku římského. Vůně podporuje pocit uvolnění a  klidu pro 
pokojný spánek a méně rozruchu před spaním. Po zachumlání, puse 
na dobrou noc a  odehnání strašidel sáhněte po směsi DreamEase, 
která děti něžně zavede do říše snů. 

PŮVOD PRODUKTU


