
Heilig hout-, lavendel-, dorado azulolie en Young Living 
R.C.®

• Breng aan op de borstkas of hals en wrijf zachtjes in 
voor een kalmerende ervaring.

• Gebruik op aromatische wijze zodat kinderen de 
verzachtende geur in kunnen ademen.

• Breng voor het slapen aan om een verzachtende sfeer 
die gevoelens van welzijn stimuleert te creëren.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

AANBEVOLEN GEBRUIK

• De geur stimuleert gevoelens van gezondheid en welzijn

• Heeft een verzachtend effect bij inademen

• De geur helpt gevoelens van ongemak te verlichten

• Helpt een rustige ademhaling te stimuleren

• Geformuleerd zonder synthetische parfums, 
kleurstoffen of kunstmatige kleuren

• Voorverdund voor de gevoelige huid

KENMERKEN EN VOORDELEN

Als jouw kind behoefte heeft aan verfrissing kun je deze zachte, 
ontspannende melange gebruiken. KidScents® Refresh is 
geformuleerd voor kinderen van twee jaar en ouder en kan direct 
op de borstkas of hals aangebracht worden. De geur stimuleert 
gevoelens van gezondheid en welzijn en helpt ongemak te 
verlichten. De natuurlijke, ontspannende en kalmerende geur 
bevordert bij het inademen welzijn en stimuleert een rustige 
ademhaling.

Deze zachte melange van eucalyptus, heilig hout en Young 
Living R.C.® ondersteunt een normale en duidelijke ademhaling 
op momenten van ongemak.

Inhoud: 5 ml Productnr. 35103

KidScents®

REFRESH



Capryl/caprinezuurtriglyceride, Eucalyptus globulus (blauwe gomolie)*, Bursera graveolens (heilig houtolie)*, 
Lavandula angustifolia (lavendelolie)*, Hyptis suaveolens (dorado azulolie)*, Cinnamomum camphora (kamferolie)*, 
Myrtus communis (mirte-olie)*, Pinus sylvestris (grove denolie)*, Origanum majorana (echte marjoleinolie)*, Eucalyptus 
radiata-olie*, Eucalyptus citriodora-olie*, Cupressus sempervirens (cipresolie)*, Picea mariana (zwarte sparolie)*, 
Mentha piperita (pepermuntolie)*
 

Bevat mogelijk: citral**, citronellol**, coumarin**, eugenol**, geraniol**, limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

Aanbrengen onder toeziend oog van een volwassene 
of door een volwassene. Buiten bereik van kinderen 
houden. Alleen voor uitwendig gebruik. Uit de buurt 
van ogen en slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts 
als je zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt. Koel en 
droog bewaren.

INSTRUCTIES

INGREDIËNTEN

WAARSCHUWING

Geschikt voor kinderen tussen twee en twaalf 
jaar. Breng aan op de gewenste plek. Verdun bij 
gevoeligheid 15 druppels met 10 ml Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex.

KidScents®

REFRESH

Refresh bestaat uit diverse verkoelende en geurige etherische oliën 
waaronder Young Living R.C.®. De geur stimuleert gevoelens van 
kalmte en biedt vooral bij gebruik op de borstkas een verfrissende 
ervaring. Kalmerende eucalyptus past goed bij de frisse en schone 
eigenschappen van dorado azul en lavendel. Refresh is perfect voor 
gebruik op de huid en massages en is een geruststellende knuffel in 
een flesje speciaal voor kinderen!

GESCHIEDENIS


