
De eteriska oljorna Palo Santo, lavendel och Dorado 
Azul och oljeblandningen Young Living R.C.®

• Applicera direkt på bröstet eller nacken och massera 
försiktigt för en avslappnande upplevelse.

• Använd i din doftspridare för att låta barn andas in den 
lugnande doften.

• Applicera innan du somnar för en rofylld atmosfär 
som ger dig en känsla av välbefinnande.

HUVUDINGREDIENSER

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

• Doften främjar känslor av hälsa och välbefinnande

• Ger en rofylld känsla vid inandning

• Doften hjälper till att frigöra känslor av obehag

• Inspirerar till regelbunden, lugn andning

• Utformad utan syntetiska parfymer, färgämnen 
eller syntetiska färger

• Färdigutspädd för känslig hud

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Den här rogivande, milda blandningen fungerar utmärkt när din 
småtting längtar efter en fräsch känsla. KidScents® Refresh är 
utformad för barn över 2 år och kan appliceras direkt på bröst 
eller hals. Doften främjar en känsla av hälsa och välmående 
och hjälper till att frigöra känslor av obehag. De naturliga, 
avslappnande och lugnande ångorna främjar välbefinnande 
vid inandning och inspirerar till regelbunden, lugn andning.

Refresh är en mild blandning av eukalyptus, Palo Santo och 
Young Living R.C.®, och uppmuntrar till normal, klar andning 
vid obehag.

Produktstorlek 5 ml Artikelnummer 35103

KidScents®

 REFRESH



Kapryl-/kaprin-triglycerid, olja av Eucalyptus globulus*, olja av Bursera graveolens* (Palo Santo), olja av Lavandula 
angustifolia* (lavendel), olja av Hyptis suaveolens* (Dorado Azul), olja av Cinnamomum camphora* (kamfer), 
olja av Myrtus communis* (myrten), olja av Pinus sylvestris* (tall), olja av Origanum majorana* (mejram), olja av 
Eucalyptus radiata*, olja av Eucalyptus citriodora*, olja av Cupressus sempervirens* (cypress), olja av Picea mariana* 
(svartgran), olja av Mentha piperita* (pepparmynta)

Kan innehålla: citral**, citronellol**, kumarin**, eugenol**, geraniol**, limonen**, linalool**.

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

Får endast appliceras av en pålitlig vuxen eller under 
uppsikt av en vuxen. Förvaras utom räckhåll för barn. 
Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon 
och slemhinnor. Rådgör med läkare före användning 
om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller har 
någon sjukdom. Förvaras på en sval och mörk plats.

ANVÄNDNING

INGREDIENSER

VARNING

Lämplig för barn i åldrarna 2-12. Applicera på önskat 
område. Om du har känslig hud kan du späda ut 
15 droppar med 10 ml Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex.

KidScents®

REFRESH

Refresh innehåller flera avsvalkande, aromatiska eteriska oljor, bland 
annat vår blandning Young Living R.C.®, och har en doft som främjar 
en lugnande och uppfriskande känsla, speciellt när den appliceras 
på bröstet. Lugnande eukalyptus kombineras med de friska, rena 
egenskaperna hos Dorado Azul och lavendel. När den används på 
huden under en massage är Refresh en tröstande kram på flaska för 
ett barn.

PRODUKTBAKGRUND


