
Palo Santon, laventelin ja Dorado Azulin eteeriset öljyt 
sekä Young Living R.C.® eteerinen öljysekoitus

• Levitä suoraan rinnan päälle tai kaulan alueelle ja hiero 
hellästi.

• Käyttäessäsi öljysekoitusta aromaattisesti lapsesi voi 
hengittää sen rauhoittavaa höyryä.

• Levitä öljysekoitusta iltaisin luodaksesi levollisen  
ja hyvinvointia edistävän ilmapiirin.

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

KÄYTTÖEHDOTUS

• Aromi edesauttaa hyvää oloa

• Sisäänhengittäminen rauhoittaa oloa

• Aromi helpottaa ikävää oloa

• Tukee rauhalliseen tahtiin hengittämistä

• Valmistettu ilman synteettisiä haju- tai väriaineita 

• Valmiiksi laimennettu herkkäihoisille

OMINAISUUDET JA EDUT

Kun pikkuisesi kaipaa lisäraikkautta, tartu tähän rentouttavaan 
ja hellään öljysekoitukseen. KidScents® Refresh soveltuu 
vähintään 2 vuotta täyttäneille lapsille, ja sitä voidaan levittää 
suoraan rinnan päälle tai kaulan alueelle. Öljysekoituksen 
aromi tukee hyvinvointia ja vähentää epämukavaa oloa. 
Öljysekoituksen luonnollisesti oloa helpottavat höyryt 
edesauttavat hyvinvointia, kun niitä hengitetään.

Eukalyptuksen, Palo Santon ja Young Living R.C:n hellänä 
sekoituksena KidScents® Refresh tukee rauhallista hengittämistä, 
kun olo on muuten epämukava.

Tuotteen koko 5 ml Tuotenumero 35103

KidScents®

REFRESH



Kapryyli/kapriinitriglyseridi, Eucalyptus globulus* (kuumepuu) -lehtiöljy, Bursera graveolens* (Palo santo) -puuöljy, 
Lavandula angustifolia* (laventeli) -öljy, Hyptis suaveolens* (Dorado azul) -siemenöljy, Cinnamomum camphora* 
(kamferipuu) -lehtiöljy, Myrtus communis* (myrtti) -öljy, Pinus sylvestris* (mänty) -lehtiöljy, Origanum majorana* 
(meirami) -lehtiöljy, Eucalyptus radiata* -lehtiöljy, Eucalyptus citriodora* -öljy, Cupressus sempervirens* (sypressi) 
-lehti-/siemen-/juuriöljy, Picea mariana* (mustakuusi) -lehtiöljy, Mentha piperita* (piparminttu) -öljy

Saattaa sisältää: Sitraali**, sitronelloli**, kumariini**, eugenoli** geranioli**, limoneeni**, linaloli**.

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy 
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

Aikuisen tulee olla vastuussa öljyn levittämisestä. 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain 
ulkoiseen käyttöön. Vältä tuotteen joutumista 
silmiin ja limakalvoille. Jos olet raskaana, imetät 
tai jos sinulla on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, 
kysy terveydenhuollon ammattilaiselta tuotteen 
soveltuvuudesta sinulle ennen sen käyttöä. Säilytä 
viileässä ja kuivassa paikassa.

OHJEET

AINESOSAT

VAROITUKSET

Soveltuu 2-12-vuotiaille. Levitä haluamallesi 
ihoalueelle. Mikäli olet herkkäihoinen, laimenna 15 
tippaa 10 ml:aan Young Living V-6®-perusöljyä.

KidScents®

REFRESH

Refresh sisältää monia viilentäviä eteerisiä öljyjä mukaan lukien 
Young Living R.C.-öljysekoitus, ja sen aromi edesauttaa rauhoittavaa 
ja raikastavaa oloa, kun sitä levitetään rinnan päälle. Tyynnyttävä 
eukalyptusöljy sopii hienosti yhteen Dorado Azulin ja laventelin 
eteeristen öljyjen kanssa. Hieronnan yhteydessä Refresh on 
pikkuisellesi kuin helpotusta tuova halaus.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT


