
ĮSPĖJIMAS
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų į  
akis ir ant gleivinių.  Nėštumo metu, maitinant  
krūtimi, vartojant vaistus ar sergant kokiomis nors 
ligomis prieš naudojant reikia pasitarti su gydytoju. 
Užtepę produktą ant odos, iki 12 valandų venkite 
buvimo saulėje ar UV spindulių.

LAIKYMAS
Laikykite vėsioje tamsioje vietoje.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Pakaks vos kelių lašų „Young Living“ eterinių aliejų 
mišinio „Seedlings Calm“, jog pasirūpintumėte savo 
mažiausiais šeimos nariais. Šis švelnaus aromato 
aliejų mišinys padės lengviau užmigti. „Seedlings 
Calm“ aliejų mišinys – tarsi lopšinė buteliuke. Malonių, 
atpalaiduojančių, gėlių natų aromatas leis ne tik 
mažyliams, bet ir visai šeimai nesunkiai atsipalaiduoti.

 

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI:
Levandų, kalendrų, bergamočių, kvapiųjų kanangų ir 
pelargonijų eteriniai aliejai.

PRODUKTO INFORMACIJA
Žinome, kad tėvai kasdien turi priimti šimtus sprendimų, 
susijusių su mylimų atžalų sveikata ir laime. „Seedlings“ 
linijos produktai skirti palengvinti šias užduotis – jog 
pasirūpintumėte pačiais mažiausiais šeimos nariais, 
naudodami geriausius gaminius.  Kruopščiai atrinkti 
eteriniai aliejai, sudarantys mišinį „Seedlings Calm“, 
sukuria šiltą, jaukų aromatą. Viršutinės levandų ir 
kalendrų natos švelniai subalansuoja kvapiųjų kanangų 
ir pelargonijų žiedų natas.

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS
• Švelnus, raminantis aromatas, ypač tinkamas  

prieš miegą.

• Naudokite vakare, leisdami laiką su savo mažyliu.

• Sudėtyje yra 100 % gryni eteriniai aliejai.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
• Rekomenduojame įlašinti kelis lašus į garintuvą ir 

mėgautis aromatu.
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SEEDLINGS CALM

K. Ar „Seedlings Calm“ eterinių aliejų mišinį galima 
vartoti į vidų?

A. „Seedlings Calm“ aliejų mišinys pažymėtas kaip 
tinkamas tik aromatiniam naudojimui. Jis nėra skirtas 
kosmetiniam naudojimui ar vartojimui į vidų. Atminkite, 
jog visais atvejais patariama sekti individualias kiekvieno 
„Young Living“ produkto instrukcijas.

 

K. Ar „Seedlings Calm“ eterinių aliejų mišinį gali  
naudoti suaugę asmenys?

A. Taip! „Seedlings Calm“ eterinių aliejų mišinį gali 
naudoti visa šeima.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
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INGREDIENTAI
Lavandula angustifolia* (levandų) aliejus, kaprilo / 
kaprio trigliceridas, Coriandrum sativum* (blakinių 
kalendrų) sėklų aliejus, Citrus aurantium bergamia* 
(furokumarinų neturinčių bergamočių) žievelių 
aliejus, Cananga odorata* (kvapiųjų kanangų) 
žiedų aliejus, Pelargonium graveolens* (maloniųjų 
pelargonijų) žiedų aliejus.

Sudėtyje taip pat galimai yra šių medžiagų: 
benzilo alkoholis**, benzilbenzoatas**, benzilo 
salicilatas**, citralis**, citronelolis**, kumarinas**, 
eugenoliis**, farnezolis**, geranolis**, izoeugenolis**, 
limonenas**, linalolis**.

* 100 % grynas eterinis aliejus

** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys


