
Lavendel-, geranium-, Roomse kamille-  
en bergamotolie

• Creëert een rustige en geurige omgeving

• De geur kan kinderen helpen ontspannen en tot rust te 
komen voordat ze gaan slapen

• Voorverdund voor de gevoelige huid

• Verzachtend bij gebruik op de huid en massages

• De geur stimuleert gevoelens van ontspanning 
en rust voor lichaam en geest

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

Breng aan op de zolen van de voeten of wrijf voor het 
slapen enkele druppels zachtjes in op de borstkas om 
een kalmerende omgeving te creëren.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Help je kind te ontspannen door deze rustgevende melange voor 
het slapen in de middag of avond aan te brengen op de huid. 
DreamEase, een zorgvuldig samengestelde melange van diverse 
oliën, draagt bij aan een rustige en vredige nachtrust. Deze olie 
helpt je kind bij gebruik op de huid op een mooie en natuurlijke 
manier ontspannen.

DreamEase combineert de van nature kalmerende geuren van 
planten en bloemen om een rustige sfeer te creëren zodat je kind 
kan ontspannen.

Inhoud: 5 ml Productnr. 35104

KidScents®

DREAMEASE



Capryl/caprinezuurtriglyceride, Lavandula angustifolia (lavendelolie)*, Pelargonium graveolens (geraniumolie)*, 
Anthemis nobilis (Roomse kamille-olie)*, Citrus aurantium bergamia (bergamotolie)*, Citrus reticulata  
(tangerine-olie)*, Boswellia sacra (heilige wierookolie)*, Valeriana officinalis (valeriaanolie)*, Ruta graveolens 
(wijnruitolie)*

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, citral**, citronellol**, coumarin**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, limoneen**,
linalool**

*100% pure etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

Aanbrengen onder toeziend oog van een volwassene 
of door een volwassene. Buiten bereik van kinderen 
houden. Alleen voor uitwendig gebruik. Uit de buurt 
van ogen en slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts 
als je zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt. Vermijd 
tot twaalf uur na aanbrengen van het product direct 
zonlicht of UV-stralen. Koel en droog bewaren.

INSTRUCTIES

INGREDIËNTEN

WAARSCHUWING

Geschikt voor kinderen tussen twee en twaalf 
jaar. Breng aan op de gewenste plek. Verdun bij 
gevoeligheid 10 druppels met 10 ml Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex.

KidScents®

DREAMEASE

Soms willen kinderen gewoon niet naar bed, maar KidScents® 
DreamEase van Young Living maakt ontspannen na een lange dag 
vol activiteiten een stuk makkelijker. Gebruik voor het slapen enkele 
druppels zodat je kind de zoete en kalmerende eigenschappen van 
lavendel, geranium en Roomse kamille in kan ademen. De geur roept 
gevoelens van ontspanning en kalmte op voor een goede nachtrust 
zonder veel problemen. Reik dus na het instoppen, knuffelen en 
opsporen van monsters onder het bed naar DreamEase zodat jouw 
kind rustig naar dromenland kan vertrekken. 

GESCHIEDENIS


