
Esenciální olej z březule vonné, levandule a Dorado 
azul a směs esenciálních olejů Young Living R.C.®

• Naneste přímo na hrudník nebo krk a jemně vmasírujte 
na podporu zklidňujícího pocitu.

• Použijte aromaticky, abyste dětem umožnili vdechovat 
zklidňující vůni.

• Naneste před spaním pro zklidňující atmosféru,  
která podpoří pocit pohody.

HLAVNÍ SLOŽKY

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

• Vůně podporuje pocit pohody

• Zklidňující pocit při vdechování

• Vůně pomáhá uvolnit pocity neklidu

• Pomáhá podpořit klidné dýchání

• Neobsahuje syntetické vonné látky, barvy ani umělá 
barviva

• Předem naředěno pro jemnou pokožku

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Když vaši nejmenší touží po troše svěžesti, sáhněte po této 
uvolňující, jemné směsi. Směs KidScents® Refresh, která je 
vytvořena pro děti od dvou let, lze nanést přímo na hrudník nebo 
krk. Vůně podporuje pocit pohody, zatímco také napomáhá 
uvolnit pocit nepohodlí. Při vdechování pomáhá přírodní, 
relaxační a zklidňující vůně podpořit pohodu a klidné dýchání.

Refresh je jemnou směsí oleje z eukalyptu, březule vonné a Young 
Living R.C.® a  pomáhá podpořit pocit normálního, klidného 
dýchání v době znepokojení.

Velikost produktu 5 ml Položka č. 35103

KidScents®

REFRESH



Kaprylový/kaprinový triglycerid, olej z listů eukalyptu kulatoplodého (Eucalyptus globulus)*, olej ze dřeva březule 
vonné (Bursera graveolens)*, olej z levandule (Lavandula angustifolia)*, olej ze semínek Dorado azul (Hyptis 
suaveolens)*, olej z listů kafrovníku (Cinnamomum camphora)*, olej z myrty (Myrtus communis)*, olej z jehličí borovice 
(Pinus sylvestris)*, olej z listů majoránky (Origanum majorana)*, olej z listů eukalyptu úzkolistého (Eucalyptus radiata)*, 
olej z eukalyptu citronového (Eucalyptus citriodora)*, olej z listů/ořechů/stonků cypřiše (Cupressus sempervirens)*,  
olej z jehličí smrku černého (Picea mariana)*, olej z máty peprné (Mentha piperita)*

Může obsahovat: citrál**, citronellol**, kumarin**, eugenol**, geraniol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej 
**Přírodní složky esenciálních olejů

Produkt může být použit pouze spolehlivým dospělým 
nebo pod jeho dohledem. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Pouze pro vnější použití. Zabraňte vniknutí do 
očí a sliznic. Pokud jste těhotná, kojíte, berete léky 
nebo trpíte nějakou nemocí, před použitím kontaktujte 
lékaře. Uchovávejte na chladném, tmavém místě.

POKYNY

SLOŽENÍ

VAROVÁNÍ

Doporučená aplikace je určena dětem ve věku 2–12 let. 
Naneste na požadované oblasti. V případě citlivosti 
zřeďte 15 kapek v 10 ml oleje Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex.

KidScents®

REFRESH

Směs Refresh obsahuje několik chladivých, výrazně aromatických 
esenciálních olejů, včetně naší směsi Young Living R.C.®, a poskytuje 
vůni, která podporuje zklidňující a  osvěžující prožitek především při 
nanesení na hrudník. Zklidňující olej z  eukalyptu je zkombinován 
se svěžími, čisticími vlastnostmi oleje z  Dorado azul a  levandule. Při 
lokálním nanesení během masáže představuje směs Refresh pro vaše 
nejmenší přívětivé objetí v lahvičce!

PŮVOD PRODUKTU


