
Un amestec din uleiurile esențiale de lemn sfânt, 
lavandă, pignut și Young Living R.C.®

• Aplică direct pe piept sau pe gât și masează ușor 
pentru a promova o experiență liniștitoare.

• Se utilizează pe cale aromatică pentru a permite 
copiilor să respire vapori liniștitori.

• Aplică înainte de somn pentru o atmosferă liniștitoare, 
care favorizează senzația de bine.

INGREDIENTE DE BAZĂ 

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Aroma promovează sentimente de sănătate  
și bunăstare

• Senzație liniștitoare la inhalare

• Aroma ajută la eliberarea sentimentelor de disconfort

• Ajută la inspirarea unei respirații calme

• Formulat fără parfumuri sintetice sau coloranți 
artificiali

• Pre-diluat pentru pielea delicată

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Când micuțul tău tânjește după o explozie de prospețime, 
apelează la acest amestec relaxant și delicat. Formulat pentru 
copiii cu vârsta de 2 ani și peste, KidScents® Refresh poate 
fi aplicat direct pe piept sau pe gât. Aroma promovează 
sentimentele de sănătate și bunăstare, ajutând în același timp 
la eliberarea senzațiilor de disconfort. Vaporii naturali, relaxanți 
și liniștitori ajută la promovarea stării de bine atunci când sunt 
inhalați și inspiră o respirație calmă.

Un amestec delicat de eucalipt, Palo Santo și Young Living 
R.C.®, Refresh susține senzația de respirație normală și clară în 
perioadele de disconfort.

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 35103

KidScents®

REFRESH



Trigliceride caprilice/caprice, ulei de frunze  de Eucalyptus globulus*, Bursera graveolens* (ulei de lemn sfânt), 
Lavandula angustifolia* (ulei de lavandă), Hyptis suaveolens* (ulei de semințe de pignut), Cinnamomum camphora* 
(ulei de frunze de camfor), Myrtus communis* (ulei de mirt), Pinus sylvestris* (ulei de frunze de pin), Origanum 
majorana* (ulei de frunze de măghiran), ulei de frunze de Eucalyptus radiata*, ulei de Eucalyptus citriodora*, 
Cupressus sempervirens* (ulei de frunze/tulpină/conuri de chiparos), Picea mariana* (ulei de frunze de molid negru), 
Mentha piperita* (ulei de mentă de grădină).

Poate conține: Citral **, Citronellol **, Coumarin **, Eugenol **, Geraniol **, Limonene **, Linalool **.

* Ulei esențial 100% pur
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

A fi aplicat doar de un adult sau în prezența unui 
adult.  A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru 
uz extern.  Evită contactul cu ochii și cu  membranele 
mucoase.  Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, consultă un 
cadru medical înainte de folosirea acestui produs.  A 
se păstra într-un loc întunecos și răcoros.
 

INSTRUCȚIUNI

INGREDIENTE 

AVERTISMENTE

Se recomandă aplicarea pe copiii cu vârsta între 2 și 12 
ani.  Aplică pe zona dorită.  În cazul unei sensibilități, 
diluează 15 picături în 10 ml de Young Living V-6®.

KidScents®

REFRESH

Refresh conține mai multe uleiuri esențiale răcoritoare, foarte aromate, 
inclusiv amestecul nostru Young Living R.C.®, și oferă o aromă 
care promovează o experiență liniștitoare și revigorantă, în special 
atunci când este aplicat pe piept. Eucaliptul calmant se combină cu 
proprietățile proaspete și curate ale pignutului (Dorado Azul) și ale 
lavandei. Atunci când este aplicat local în timpul masajului, Refresh 
este o îmbrățișare reconfortantă într-o sticlă pentru cei mici!

CONTEXTUL PRODUSULUI


