
Óleos essenciais de lavanda, gerânio, camomila 
romana e bergamota.

• Cria um ambiente aromático tranquilo.

• O seu aroma pode ajudar as crianças a relaxar quando 
é incorporado na rotina noturna delas.

• Pré-diluído para as peles sensíveis.

• Relaxante quando é aplicado topicamente numa 
massagem.

• O seu aroma promove uma sensação de relaxamento  
e tranquilidade ao corpo e mente.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Aplica-o na planta dos pés ou massaja algumas 
gotas no peito na hora de dormir para promover um 
ambiente relaxante.

USOS SUGERIDOS

Ajuda os mais pequenos aí de casa a prepararem-se para 
dormir com uma rotina relaxante graças a uma massagem 
com este aroma suave. Com uma mistura cuidadosa de vários 
óleos, DreamEase promove um ambiente tranquilo e um sono 
reparador. Quando se aplica topicamente, DreamEase é uma 
excelente forma de ajudar os teus filhos a relaxar de maneira 
natural ao final do dia.

DreamEase combina os aromas relaxantes de plantas 
selecionadas para criar um ambiente tranquilo que ajudará os 
teus filhos a relaxar.

Tamanho: 5 ml  Código: 35104

KidScents®

DREAMEASE



Triglicérido cáprico/caprílico, óleo de Lavandula angustifolia* (Lavanda), óleo da flor de Pelargonium graveolens* 
(Gerânio), óleo da flor de Anthemis nobilis* (Camomila romana), óleo da casca de Citrus aurantium bergamia* 
(Bergamota), óleo da casca de Citrus reticulata* (Tangerina), óleo de Boswellia sacra* (Olíbano sagrado),  
óleo de raiz de Valeriana officinalis* (Valeriana), óleo de Ruta graveolens* (Arruda).

Pode conter: álcool benzílico**, citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, limoneno**,
linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
** Componentes naturais de óleos essenciais.

A aplicação em crianças deve ser efetuada por um 
adulto responsável ou sob a supervisão de um adulto. 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os 
olhos e as membranas mucosas. Se estiveres grávida 
ou em período de amamentação, se tiveres alguma 
condição médica ou estiveres a tomar algum tipo 
de medicamento, consulta um profissional de saúde 
antes de usar. Evitar a exposição direta à luz solar 
ou a raios UV durante pelo menos 12 horas após a 
aplicação deste produto. Manter num local fresco e 
escuro.

INSTRUÇÕES

INGREDIENTES

PRECAUÇÕES

Recomenda-se a aplicação a crianças entre os 2 e os 
12 anos de idade. Aplicar na zona desejada. Em caso 
de sensibilidade, diluir 10 gotas em 10 ml de Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.
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Por vezes os mais pequenos não querem ir para a cama, mas o 
KidScents® DreamEase da Young Living torna a rotina noturna 
de relaxamento após um longo dia cheio de atividades muito mais 
fácil. Antes de deitar, aplica umas gotas e deixa que os teus filhos 
respirem as propriedades calmantes e doces dos aromas a lavanda, 
gerânio e camomila romana. Este aroma promove uma sensação de 
relaxamento e tranquilidade que contribui para um sono reparador. 
Depois de aconchegá-los, abraçá-los e conferir que não há monstros 
escondidos debaixo da cama, utiliza DreamEase para que os membros 
mais pequenos da família tenham uma boa noite sono. 

HISTÓRIA DO PRODUTO


