
Kvapiųjų burserų, levandų ir paprastųjų saikenių 
eteriniai aliejai ir „Young Living R.C.®“ eterinių aliejų 
mišinys

• Švelniais masažuojamais judesiais tepkite krūtinę ar 
kaklą, kad būtų juntama atgaiva.

• Naudokite aromaterapijoje, kad vaikams suteiktumėte 
gaivią aromatinę patirtį.

• Naudokite šį mišinį prieš miegą  
ramesniam nusiteikimui.

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

• Malonus aromatas skatina gerą nusiteikimą

• Naudojant inhaliacijoms, veikia raminamai

• Tyras aromatas gali padėti pasijusti geriau, esant 
nemaloniems pojūčiams

• Padeda ramiau kvėpuoti

• Sudėtyje nėra sintetinių kvapiklių, dažiklių ar dirbtinių 
spalviklių

• Iš anksto atskiestas, todėl tinka tepti jautrią odą

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

Naudokite šį gaivų, švelnų aliejų mišinį, jei jūsų mažyliui pritrūko 
atgaivos. „KidScents® Refresh“ gaminys skirtas 2 metų ir 
vyresniems vaikams – galima tiesiai tepti krūtinę ir kaklą. Šis 
aromatas skatina malonų, gaivų nusiteikimą ir padeda pasijusti 
geriau, esant nemaloniems pojūčiams. Tinka inhaliacijoms 
– natūralus, atpalaiduojantis kvapas užtikrins ramesnį  
kvėpavimą.

Švelnus eukaliptų, kvapiųjų burserų aliejų ir „Young Living R.C.®“ 
eterinių aliejų mišinio aromatas padeda palaikyti normalų, 
lengvą kvėpavimą.

Prekės dydis - 5 ml  Prekės nr. 35103

KidScents®

REFRESH



Kaprilo / kaprio trigliceridas, rutulinių eukaliptų (Eucalyptus globulus)* lapų aliejus, kvapiųjų burserų (Bursera 
graveolens)* medžių aliejus, tikrųjų levandų (Lavandula angustifolia)* aliejus, paprastųjų saikenių (Hyptis suaveolens)* 
sėklų aliejus, kamparo (Cinnamomum camphora)* lapų aliejus, mirtų (Myrtus communis)* aliejus, pušų (Pinus 
sylvestris)* spyglių aliejus, kvapiųjų mairūnų (Origanum majorana)* lapų aliejus, spindulinių eukaliptų (Eucalyptus 
radiata)* lapų aliejus, citrininių eukaliptų (Eucalyptus citriodora)* lapų aliejus, visžalių kiparisų (Cupressus 
sempervirens)* spyglių / kankorėžių / medienos aliejus, juodųjų eglių (Picea mariana)* spyglių aliejus, pipirmėčių 
(Mentha piperita)* aliejus.

Sudėtyje gali būti: citralio**, citronelolio**, kumarino**, eugenolio**, geraniolio**, limoneno**, linalolio**.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

Tepti priemonę gali tik suaugęs asmuo ar vaikas, 
prižiūrint suaugusiajam asmeniui. Laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam naudojimui. 
Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant gleivinių. 
Nėštumo metu, maitinant krūtimi, vartojant vaistus ar 
sergant kokiomis nors ligomis prieš naudojant reikia 
pasitarti su gydytoju. Laikykite vėsioje tamsioje vietoje.

INSTRUKCIJOS

INGREDIENTAI

DĖMESIO

Rekomenduojamas naudojimas 2–12 metų vaikams. 
Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. Jei oda 
jautri, atskieskite 15 lašelių su 10 ml bazinio aliejaus 
„Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex“.

KidScents®

REFRESH

„KidScents® Refresh“ sudėtyje yra vėsaus, sodraus aromato eterinių 
aliejų, tarp kurių – eterinių aliejų mišinys „Young Living R.C.®“. Šis 
gaminys ramina ir atgaivina, ypač, patepus krūtinę. Tarp ingredientų 
– naudingi eukaliptų, paprastųjų saikenių ir levandų eteriniai aliejai. 
„KidScents® Refresh“ gaminys puikiai tinkamas naudoti mažylių 
masažui. Pojūtis – it malonaus apkabinimo!

PRODUKTO INFORMACIJA


