
Óleos essenciais de pau santo, lavanda, dorado azul  
e Young Living R.C.®.

• Aplica-o diretamente no peito ou na zona da garganta 
e massaja-o suavemente para promover uma 
experiência relaxante.

• Utiliza-o de forma aromática para que as crianças 
possam respirar os seus vapores relaxantes.

• Utiliza-o antes de dormir para criar um ambiente 
tranquilo que promove uma sensação de bem-estar.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

USOS SUGERIDOS

• Aroma que promove uma sensação de saúde e  
bem-estar.

• Sensação relaxante quando é inalado.

• Aroma que ajuda a libertar as sensações de 
desconforto.

• Ajuda a favorecer uma respiração calma.

• Formulado sem fragrâncias sintéticas, pigmentos  
ou corantes artificiais.

• Pré-diluído para as peles sensíveis.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Quando os mais pequenos aí de casa estiverem a precisar de 
uma dose de frescura, recorre a esta mistura suave e relaxante. 
Formulado para crianças a partir dos 2 anos, KidScents® 
Refresh pode ser aplicado diretamente no peito ou na zona da 
garganta. O seu aroma promove uma sensação de saúde e 
bem-estar ao mesmo tempo que ajuda a libertar as sensações 
de desconforto. Os seus vapores relaxantes e calmantes de 
origem natural ajudam a promover o bem-estar quando é 
inalado, favorecendo uma respiração calma.

Uma mistura suave de eucalipto, pau santo e Young Living 
R.C.®, Refresh favorece uma sensação de respiração normal e 
clara em momentos de desconforto.

Tamanho: 5 ml  Código: 35103

KidScents®

REFRESH



Triglicérido caprílico/cáprico, óleo de folha de Eucalyptus globulus* (Eucalipto azul), óleo de madeira de Bursera 
graveolens* (Pau santo), óleo de Lavandula angustifolia* (Lavanda), óleo de semente de Hyptis suaveolens* (Dorado 
azul), óleo de folha de Cinnamomum camphora* (Cânfora), óleo de Myrtus communis* (Mirto), óleo de folha de Pinus 
sylvestris* (Pinho), óleo de folha de Origanum majorana* (Manjerona), óleo de folha de Eucalyptus radiata*, óleo 
de Eucalyptus citriodora*, óleo de folha/fruto/caule de Cupressus sempervirens* (Cipreste), óleo de folha de Picea 
mariana* (Abeto preto), óleo de Mentha piperita* (Hortelã-pimenta).

Pode conter: citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, geraniol**, limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
** Componentes naturais de óleos essenciais.

A aplicação em crianças deve ser efetuada por um 
adulto responsável ou sob a supervisão de um adulto. 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os 
olhos e as membranas mucosas. Se estiveres grávida 
ou em período de amamentação, se tiveres alguma 
condição médica ou estiveres a tomar algum tipo 
de medicamento, consulta um profissional de saúde 
antes de usar. Manter num local fresco e escuro.

INSTRUÇÕES

INGREDIENTES

PRECAUÇÕES

Recomendado para crianças dos 2 aos 12 anos. 
Aplicar na zona desejada. Em caso de sensibilidade, 
diluir 15 gotas em 10 ml de Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex.

KidScents®

REFRESH

Refresh contém vários óleos essenciais refrescantes e muito 
aromáticos, como Young Living R.C.® e proporciona um aroma que 
promove uma experiência calmante e refrescante, especialmente 
quando é aplicado no peito. As propriedades calmantes do eucalipto 
foram combinadas com as propriedades frescas e limpas do dorado 
azul e da lavanda. Quando é aplicado topicamente numa massagem, 
Refresh proporciona uma sensação reconfortante aos mais pequenos 
aí de casa.

HISTÓRIA DO PRODUTO


