
• Smrk černý: Zemitý a ukotvující na pomoc 
s vyrovnáním smyslů

• Vratič modrý: Má květinovou vůni, která povznáší 
smysly

• Kadidlovník: Oblíbený pro meditaci a podporuje 
příjemné prostředí

• Pelargonie: Podporuje klidné, duchovní pocity

• Kafrovník: Poskytuje květinovou, relaxační vůni

• Pomeranč: Má sladkou a energickou vůni

• Vanilka: Sladká a přívětivá vůně

• Vůně podporuje pocit sebedůvěry a odvahy

• Vůně pomáhá zmírnit příležitostné pocity nejistoty, 
strachu a obav

• Vůně vytváří příjemné prostředí ve chvílích 
každodenního stresu, občasného zneklidnění nebo 
nervozity

• Podporuje a povznáší díky své jedinečné vůni

• Vůně směsi pomáhá podpořit pocit vyrovnanosti, 
pohody a pozitivity

• Předem naředěno pro jemnou pokožku

• Bezpečné pro děti od 2 let

Hlavní složky

Vlastnosti a prospěch

Přiznejme si, že život může být někdy pro děti obrovský a strašidelný. 
Nyní mají ale sílu čelit všem výzvám života, ať jsou velké či malé! Někdy 
potřebují jenom pomoci s nalezením této síly uvnitř sebe sama.

KidScents® KidPower je jedinečná, každodenní směs vytvořená tak, aby 
pomohla inspirovat pocit sebedůvěry, odvahy a pozitivity doma, ve 
škole či na hřišti. Naneste směs KidPower na zápěstí nebo zátylek vašich 
dětí, abyste je inspirovali, motivovali a povzbudili k tomu, že je každý 
den skvělý. Směs můžete nanášet každý den na podporu pocitu odvahy 
a inspirování pozitivity, což dětem pomůže nalézt sílu uvnitř!

Velikost produktu 15 ml Položka č. 37001

KidScents® KidPower



Doporučená aplikace je určena dětem ve věku 2–12 let. Produkt může být použit pouze spolehlivým dospělým nebo pod 
jeho dohledem. Naneste na požadované oblasti. V případě citlivosti zřeďte 5 kapek v 10 ml oleje Young Living V-6®.

Složení

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. Pokud jste těhotná, kojíte, berete 
léky nebo trpíte nějakou nemocí, před použitím kontaktujte lékaře. Uchovávejte na chladném, tmavém místě.

Varování

Pokyny

KidScents® KidPower

Vychovávat sebejisté, odvážné děti může být opravdovou 
výzvou. Směs KidScents KidPower bude základní součástí sady 
nástrojů každého rodiče. Společnost Young Living chce rodičům 
poskytnout nejlepší přírodní řešení na podporu potřeb jejich 
dětí, proto vytvořila KidPower, speciální směs, která rodiče 
vybaví jedinečnou směsí esenciálních olejů vytvořenou tak, 
aby poskytla pocit odvahy a sebedůvěry. Tato exkluzivní směs 
několika nejoblíbenějších a nejinspirativnějších esenciálních 
olejů od Young Living poskytuje sladkou, povzbudivou vůni, 
kterou si zamilují děti i rodiče. Nanášejte ji každý den a podle 
potřeby pro dodání vůně, která podpoří pocity pozitivity 
a sebedůvěry.

Původ produktu

Caprylic/capric triglyceride, olej z kůry pomeranče 
(Citrus aurantium dulcis*), výtažek z plodů vanilky (Vanilla 
planifolia), olej z jehličí smrku černého (Picea mariana*), 
olej ze dřeva kafrovníku (Cinnamomum camphora*), 
olej z květů vratiče modrého (Tanacetum annuum*), olej 
z kadidlovníku (Boswellia carterii*), olej z květů pelargonie 
(Pelargonium graveolens*)

Může obsahovat: citrál**, citronellol**, geraniol**, 
limonen**, linalool** 

*100% čistý esenciální olej
**Přírodní složky esenciálních olejů


