
Olejki eteryczne z palo santo, lawendy i dorado azul 
oraz kompozycja olejków Young Living R.C.®

• Zastosuj bezpośrednio na klatkę piersiową lub gardło 
dziecka i łagodnie wmasuj, aby wywołać uczucie 
ukojenia.

• Stosuj w aromaterapii, aby dzieci mogły cieszyć się 
kojącym zapachem.

• Zastosuj na skórę przed snem, aby stworzyć 
odprężającą atmosferę, która sprzyja dobremu 
samopoczuciu.

KLUCZOWE SKŁADNIKI

SPOSÓB UŻYCIA

• Zapach, który wywołuje dobry nastrój

• Uczucie ukojenia podczas inhalacji

• Pomaga uwolnić się od uczucia dyskomfortu

• Wspomaga spokojne oddychanie

• Nie zawiera syntetycznych substancji zapachowych  
ani sztucznych barwników

• Rozcieńczony z myślą o delikatnej skórze

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Kiedy Twój maluch potrzebuje odrobiny odświeżenia, sięgnij po 
relaksującą, łagodną kompozycję KidScents® Refresh. Została 
stworzona z myślą o dzieciach od drugiego roku życia i może 
być stosowana bezpośrednio na klatkę piersiową lub gardło. Jej 
zapach wywołuje dobry nastrój i  pomaga pozbyć się uczucia 
dyskomfortu. Naturalne, odprężające i kojące nuty zapachowe 
wpływają pozytywnie na samopoczucie podczas inhalacji 
i pozwalają zadbać o spokojne oddychanie.

Łagodne połączenie eukaliptusa, palo santo oraz kompozycji 
Young Living R.C.® wspomaga swobodne oddychanie 
w momentach dyskomfortu.

Pojemność 5 ml Kod produktu: 35103

KidScents®

REFRESH



Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek z liści eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus globulus)*, olejek z drewna palo 
santo (Bursera graveolens)*, olejek z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia)*, olejek z nasion dorado azul 
(Hyptis suaveolens)*, olejek z liści cynamonowca kamforowego (Cinnamomum camphora)*, olejek z mirtu (Myrtus 
communis)*, olejek z igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris)*, olejek z liści majeranku ogrodowego (Origanum 
majorana)*, olejek z liści eukaliptusa australijskiego (Eucalyptus radiata)*, olejek z liści eukaliptusa cytrynowego 
(Eucalyptus citriodora)*, olejek z liści/orzechów/łodyg cyprysa (Cupressus sempervirens)*, olejek z igieł świerku 
czarnego (Picea mariana)*, olejek z mięty pieprzowej (Mentha piperita)*

Może zawierać: cytral**, cytronelol**, kumarynę**, eugenol**, geraniol**, limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych

Produkt może być aplikowany wyłącznie przez zaufaną 
osobę dorosłą lub pod jej nadzorem. Przechowuj poza 
zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. 
Unikaj kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Jeśli 
jesteś w ciąży, karmisz piersią, przyjmujesz leki lub 
chorujesz, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. 
Przechowuj w chłodnym, zacienionym miejscu.

SPOSÓB UŻYCIA

SKŁADNIKI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zalecany dla dzieci w wieku 2-12 lat. Nanieś 
na wybrany obszar skóry. W przypadku wrażliwej 
skóry, rozcieńcz 15 kropli w 10 ml produktu Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex.

KidScents®

REFRESH

Kompozycja Refresh zawiera chłodzące, aromatyczne olejki eteryczne 
oraz nasz produkt Young Living R.C.®. Jej zapach wywołuje uczucie 
spokoju i  odświeżenia, zwłaszcza przy stosowaniu miejscowym na 
klatkę piersiową. Kojący eukaliptus został połączony ze świeżymi, 
czystymi nutami dorado azul i  lawendy. Używany do masażu, 
olejek Refresh działa niczym ukryty w  butelce troskliwy uścisk dla 
najmłodszych!

HISTORIA PRODUKTU


