
Uleiuri esențiale de lavandă, mușcate, mușețel roman 
și bergamotă

• Creează un mediu aromatic liniștit

• Aroma îi poate ajuta pe copii să se destindă și să se 
relaxeze - ca parte a unei rutine de somn

• Pre-diluat pentru pielea delicată

• Liniștitor atunci când este utilizat la nivel local cu masaj

• Aroma promovează sentimente de relaxare și liniște 
pentru corp și minte

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Aplică pe tălpile picioarelor sau masează câteva 
picături pe piept la culcare pentru a promova un 
mediu calmant.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Ajută-ți copilul să se acomodeze cu o rutină de noapte 
relaxantă prin masarea acestei arome liniștitoare, direct pe 
pielea lui, înainte de somn sau de culcare. Amestecat cu grijă 
cu o varietate de uleiuri, DreamEase promovează o atmosferă 
care favorizează un somn calm și odihnitor. Atunci când este 
aplicat local, DreamEase oferă o modalitate excelentă de a-ți 
ajuta copilul să se relaxeze în mod natural la sfârșitul zilei.

DreamEase combină aromele calmante naturale ale unor plante 
selecționate pentru a crea o atmosferă senină care îți va ajuta 
copilul să se relaxeze.

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 35104

KidScents®

DREAMEASE



Trigliceride caprilice/caprice, Lavandula angustifolia* (ulei de lavandă), Pelargonium graveolens* (ulei de flori de 
mușcate), Anthemis nobilis*(ulei de flori de mușețel roman), Citrus aurantium bergamia* (ulei de coji de bergamote), 
Citrus reticulata* (ulei de coji de tangerine), Boswellia sacra* (ulei de tămâie sacră), Valeriana officinalis* (ulei de 
rădăcină de valeriană), Ruta graveolens* (ulei de rută).

Poate conține: Alcool benzilic**, Citral**, Citronellol**, Cumarină**, Eugenol**, Farnesol**, Geraniol**, Limonene**,
Linalool**.

* 100% ulei esențial pur  
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

A fi aplicat doar de un adult sau în prezența unui 
adult. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru 
uz extern. Evită contactul cu ochii și cu membranele 
mucoase. Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, consultă 
un cadru medical înainte de folosirea acestui produs.  
Evită lumina directă a soarelui sau razele ultraviolete 
pentru până la 12 ore după aplicarea produsului.  A se 
păstra într-un loc întunecos și răcoros.

INSTRUCȚIUNI

INGREDIENTE 

AVERTISMENTE

Se recomandă aplicarea pe copiii cu vârsta între 2 și 12 
ani.  Aplică pe zona dorită.  În cazul unei sensibilități, 
diluează 10 picături în 10 ml de Young Living V-6® 
Vegetable Oil Complex.

KidScents®

DREAMEASE

Uneori, cei mici pur și simplu nu vor să meargă la culcare, dar 
KidScents® DreamEase de la Young Living face ca rutina de relaxare 
după o zi lungă de activități să fie mult mai ușoară. Înainte de 
culcare, aplică câteva picături și lasă-ți copilul să respire proprietățile 
calmante și dulci ale lavandei, mușcatei și mușețelului roman. Aroma 
promovează sentimente de relaxare și liniște pentru un somn odihnitor 
și mai puțină agitație înainte de culcare. Așadar, după ce ai terminat 
cu îmbrățișările și cântecelele de seară, ia DreamEase pentru o plutire 
liniștită în lumea viselor. 

CONTEXTUL PRODUSULUI


