
Olejki eteryczne z lawendy, geranium, rumianu 
rzymskiego i bergamotki

• Pozwala stworzyć spokojną, aromatyczną atmosferę

• Zapach, który pomaga dzieciom odprężyć się 
i wyciszyć przed snem

• Rozcieńczony z myślą o delikatnej skórze

• Działa kojąco stosowany na skórę podczas masażu

• Wywołuje uczucie spokoju dla ciała i ducha

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Zastosuj na podeszwy stóp lub wmasuj kilka kropli 
w klatkę piersiową dziecka przed snem, aby stworzyć 
odprężającą atmosferę.

SPOSÓB UŻYCIA

Pomóż najmłodszym zrelaksować się przed snem lub drzemką, 
wykonując przyjemny masaż z dodatkiem tego cudownego 
zapachu. DreamEase to starannie skomponowane połączenie 
olejków, które pozwala stworzyć spokojny, odprężający nastrój. 
Stosuj tę kompozycję miejscowo, aby pomóc swojemu dziecku 
wyciszyć się na koniec dnia.

DreamEase łączy naturalnie uspokajające aromaty  
wybranych roślin i  pozwala stworzyć przyjemną, odprężającą 
atmosferę.

Pojemność 5 ml Kod produktu: 35104

KidScents®

DREAMEASE



Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia)*, olejek z kwiatów geranium 
(Pelargonium graveolens)*, olejek z kwiatów rumianu rzymskiego (Anthemis nobilis)*, olejek ze skórki bergamotki 
(Citrus aurantium bergamia)*, olejek ze skórki mandarynki (Citrus reticulata)*, olejek z kadzidłowca Cartera  
(Boswellia sacra)*, olejek z korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis)*, olejek z ruty zwyczajnej (Ruta 
graveolens)*.

Może zawierać: alkohol benzylowy**, cytral**, cytronelol**, kumarynę**, eugenol**, farnezol**, geraniol**, limonen**, 
linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych

Produkt może być aplikowany wyłącznie przez zaufaną 
osobę dorosłą lub pod jej nadzorem. Przechowuj poza 
zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. 
Unikaj kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Jeśli 
jesteś w ciąży, karmisz piersią, przyjmujesz leki lub 
chorujesz, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. 
Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych 
lub promieni UV do 12 godzin od zastosowania. 
Przechowuj w chłodnym, zacienionym miejscu.

SPOSÓB UŻYCIA

SKŁADNIKI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zalecany dla dzieci w wieku 2-12 lat. Nanieś 
na wybrany obszar skóry. W przypadku wrażliwej 
skóry, rozcieńcz 10 kropli w 10 ml produktu Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex.

KidScents®

DREAMEASE

Czasami dzieci zwyczajnie nie chcą położyć się spać, ale olejek 
KidScents® DreamEase od Young Living sprawi, że wyciszające rytuały 
po długim, aktywnym dniu staną się znacznie łatwiejsze. Nanieś 
przed snem na skórę dziecka kilka kropli olejku i pozwól mu wdychać 
cudownie kojące nuty lawendy, geranium i  rumianu rzymskiego. 
Ten zapach wywoła uczucie odprężenia i  wyciszenia, zapewniając 
spokojny sen bez grymaszenia. Gdy już utulisz swojego maluszka, 
poprawisz mu kołdrę i sprawdzisz, czy pod łóżkiem nie kryje się żaden 
potwór, sięgnij po DreamEase, aby zadbać o  przyjemną podróż do 
krainy snów. 

HISTORIA PRODUKTU


