
Levandų, pelargonijų, ramunėlių ir bergamočių 
eteriniai aliejai

• Sukuria ramią atmosferą

• Aromatas padeda vaikams lengviau atsipalaiduoti prieš 
miegą

• Iš anksto atskiestas, todėl tinka tepti jautrią odą

• Naudojant masažo metu, veikia raminamai

• Aromatas skatina atsipalaidavimą ir kūno bei minčių 
ramybę

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

Prieš miegą keliais lašais patepkite padus arba 
masažuokite krūtinę, kad užtikrintumėte ramesnę 
nuotaiką.

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

Padėkite mažyliui atsipalaiduoti – prieš miegą masažuokite 
odelę šiuo raminančio aromato aliejų mišiniu. „KidScents® 
DreamEase“ sudėtyje yra įvairių aliejų, kurie nuteikia ramesniam, 
gilesniam miegui. Patepus odą, šis mišinys leis jūsų vaikui 
lengviau atsipalaiduoti.

„KidScents® DreamEase“ rinktinių aliejų mišinys dvelkia dieviškai 
maloniu aromatu, kuris skatina vidinę harmoniją.

Prekės dydis - 5 ml  Prekės nr. 35104

KidScents®

DREAMEASE



Kaprilo / kaprio trigliceridas, levandų (Lavandula angustifolia)* aliejus, pelargonijų (Pelargonium graveolens)* 
žiedų aliejus, ramunėlių (Anthemis nobilis)* žiedų aliejus, bergamočių (Citrus aurantium bergamia)* žievelių aliejus, 
mandarinų (Citrus reticulata)* žievelių aliejus, smilkalinių bosvelijų (Boswellia sacra)* aliejus, valerijonų (Valeriana 
officinalis)* šaknų aliejus, rūtų (Ruta graveolens)* aliejus.

Sudėtyje taip pat galimai yra šių medžiagų: benzilo alkoholis**, citralis**, citronelolis**, kumarinas**, eugenolis**, 
farnezolis**, geraniolis**, limonenas**, linalolis**.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

Tepti priemonę gali tik suaugęs asmuo ar vaikas, 
prižiūrint suaugusiajam asmeniui. Laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam naudojimui. 
Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant gleivinių. 
Nėštumo metu, maitinant krūtimi, vartojant vaistus ar 
sergant kokiomis nors ligomis prieš naudojant reikia 
pasitarti su gydytoju. Užtepę produktą ant odos, iki 
12 valandų venkite buvimo saulėje ar UV spindulių. 
Laikykite vėsioje tamsioje vietoje.

INSTRUKCIJOS

INGREDIENTAI

DĖMESIO

Rekomenduojamas naudojimas 2–12 metų vaikams. 
Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. Jei oda 
jautri, atskieskite 10 lašelių su 10 ml bazinio aliejaus 
„Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex“.

KidScents®

DREAMEASE

Neretai nutinka, kad atėjus vakarui mažyliai nenori eiti miegoti. Tad 
„Young Living“ siūlo puikų gaminį – „KidScents® DreamEase“. Tai 
atpalaiduojantis aliejų mišinys, kuris veikia raminamai. Prieš miegą 
keliais lašais patepkite vaiko odą ir leiskite jam įkvėpti aliejų mišinio, 
kurį sudaro įvairūs atpalaiduojantys aliejai. Tarp sudėtyje esančių 
aliejų – levandų, pelargonijų ir ramunėlių. Gaminio aromatas skatina 
atsipalaidavimą ir vidinę harmoniją, tad miegas bus gilesnis bei 
malonesnis. Tad linkėdami savo mažyliui saldžių sapnų ir patogiai 
apkamšydami jį pataluose, nepamirškite ir „KidScents® DreamEase“. 

PRODUKTO INFORMACIJA


