
• Mustakuusi: Maanläheinen ja maadoittava aisteja 
tasapainottava aromi

• Sininen pietaryrtti: Kukkainen aisteja nostattava aromi

• Olibaanihartsi: Meditaation yhteydessä usein 
käytettävä öljy

• Palsamipelargoni: Edesauttaa rauhaa ja henkisyyttä

• Kamferipuu: Kukkaisen rentouttava aromi

• Appelsiini: Makean energisoiva aromi

• Vanilja: Lohduttava aromi

• Itseluottamusta ja rohkeutta inspiroiva aromi

• Tuoksu auttaa lievittämään satunnaisia  epäilyksen, 
pelon ja huolen tunteita

• Aromi luo lohdullista ympäristöä päivittäiseen 
stressiin, satunnaiseen ahdistuneisuuteen tai 
hermostuneisuuteen

• Voimaannuttaa ja nostattaa uniikilla aromillaan

• Useista öljyistä koostuva tuoksukokonaisuus tukee 
tasapainoa, hyvinvointia ja positiivisuutta

• Laimennettu valmiiksi herkkäihoisia varten

• Soveltuu vähintään 2 vuotta täyttäneille

Tärkeimmät ainesosat

Ominaisuudet ja edut

Lapsen perspektiivistä elämä voi joskus tuntua hämmentävältä ja 
vaikealta. Jokaisen lapsen tulee itse oppia löytämään oma sisäinen 
voimansa.

KidScents® KidPower on uniikki öljysekoitus, joka on kehitetty 
tuomaan itsevarmuutta, rohkeutta ja positiivisuutta kotona, koulussa, 
päiväkodissa ja leikkipuistossa. Levitä inspiroivaa ja motivoivaa 
KidPower-öljysekoitusta lapsesi ranteisiin tai niskaan. Voit myös levittää 
öljysekoitusta päivittäin lapsesi iholle edesauttamaan tämän sisäistä 
voimaa ja rohkeutta!

Tuotteen koko 15 ml        Tuotenumero 37001

KidScents® KidPower



Soveltuu 2-12-vuotiaille. Aikuisen tulee joko levittää öljy tai valvoa sen levittämistä. KidPoweria voidaan levittää halutulle 
ihoalueelle. Herkkäihoisten kannattaa laimentaa 5 öljytippaa 10 ml:aan Young Living V-6®-perusöljyä.

Ainesosat

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain ulkoiseen käyttöön. Pidä poissa silmistä ja limakalvoilta. Jos olet raskaana, 
imetät tai jos sinulla on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, kysy ennen tuotteen käyttöä terveydenhuollon ammattilaiselta 
tuotteen soveltuvuudesta sinulle. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

Varoitukset

Käyttöohjeet

KidScents® KidPower

Itsevarmojen ja rohkeiden lasten kasvattaminen voi olla 
haastavaa. KidScents KidPower -öljysekoitus tulisi löytyä 
jokaisen vanhemman öljyvarastosta. Young Living haluaa 
tarjota vanhemmille parhaita luonnollisia ratkaisuja lastensa 
tarpeisiin. Tämän vuoksi kehitimme KidPowerin, erityisen 
öljysekoituksen, joka on suunniteltu edistämään rohkeuden 
ja itseluottamuksen tunteita. Tämä ainutlaatuinen sekoitus 
sisältää Young Livingin suosikkiöljyjä. Öljysekoituksen 
makean voimaannuttavaa aromia rakastavat sekä lapset että 
vanhemmat. Levitä KidPoweria päivittäin iholle positiivisuutta 
ja itseluottamusta tuomaan.

Tuotteen taustatiedot

Kapryyli/kapriinitriglyseridi, Citrus aurantium 
dulcis*(appelsiini) -kuoriöljy, Vanilla planifolia (vanilja) 
-hedelmäuute, Picea mariana* (mustakuusi) -neulasöljy, 
Cinnamomum camphora* (kamferi) -puuöljy, Tanacetum 
annuum* (sininen pietaryrtti) -kukkaöljy, Boswellia 
carterii* (olibaanihartsi) -öljy, Pelargonium graveolens* 
(palsamipelargoni) -kukkaöljy.

Saattaa sisältää: sitraali**, sitronelloli**, geranioli**, 
limoneeni**, linaloli** 

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

 

**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat


