
De eteriska oljorna lavendel, geranium, romersk 
kamomill och bergamott.

• Skapar en rofyllt doftande miljö

• Doften kan hjälpa barn att varva ner och slappna av 
som en del av en sovrutin

• Färdigutspädd för känslig hud

• Lugnande när den används på huden vid massage

• Doften främjar en känsla av avslappning 
och lugn för kropp och själ

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Applicera under fötterna eller massera in några 
droppar på bröstet vid sovdags för att skapa en rofylld 
miljö.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Hjälp ditt barn att varva ner med en avslappnande sovrutin 
genom att massera in denna lugnande doft direkt på huden 
innan de ska sova. DreamEase är en omsorgsfull blandning 
av flera oljor och främjar en lugn och fridfull sömn. När den 
används direkt på huden är denna oljeblandning ett utmärkt 
sätt att få ditt barn att slappna av i slutet av dagen.

DreamEase består av en blandning av lugnande dofter från 
utvalda växter som skapar en rofylld miljö som kommer att 
hjälpa ditt barn att varva ner.

Produktstorlek 5 ml Artikelnummer 35104

KidScents®

DREAMEASE



Kapryl-/kaprin-triglycerid, olja av Lavandula angustifolia* (lavendel), olja av Pelargonium graveolens* (geranium),  
olja av Anthemis nobilis* (romersk kamomill), olja av Citrus aurantium bergamia* (bergamott), olja av Citrus 
reticulata* (tangerin), olja av Boswellia sacra* (äkta frankincense), olja av Valeriana officinalis* (valerianrot),  
olja av Ruta graveolens* (vinruta).

Kan innehålla: bensylalkohol**, citral**, citronellol**, kumarin**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, limonen**,
linalool**.

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

Får endast appliceras av en pålitlig vuxen eller under 
uppsikt av en vuxen. Förvaras utom räckhåll för barn. 
Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon 
och slemhinnor. Rådgör med läkare före användning 
om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller har 
någon sjukdom. Undvik direkt solljus och UV-strålning 
i upp till 12 timmar efter användning. Förvaras på en 
sval och mörk plats.

ANVÄNDNING

INGREDIENSER

VARNING

Lämplig för barn i åldrarna 2-12. Applicera på önskat 
område. Om du har känslig hud kan du späda ut 
10 droppar med 10 ml Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex.

KidScents®

DREAMEASE

Ibland vill barnen helt enkelt inte gå och lägga sig, men Young 
Livings KidScents® DreamEase gör det mycket lättare för dem att 
varva ner efter en aktivitetsfylld dag. Använd några droppar och låt 
barnet andas in de söta, lugnande dofterna av lavendel, geranium 
och romersk kamomill före sängdags. Doften främjar känslor av 
avslappning och lugn, minskar bråk vid sängdags och hjälper dem 
att sova rofyllt. När du har nattat, kramat om dem och kollat efter 
monster under sängen, se till att du har DreamEase i närheten för att 
ge dem en fridfull sömn. 

PRODUKTBAKGRUND


