
• Juodųjų eglių aliejus: žemiško, harmonizuojančio 
aromato, padeda subalansuoti pojūčius

• Bitkrėslių aliejus: dvelkia žiedų aromatu, kuris pakylėja 

• Frankincenso aliejus: plačiai naudojamas 
meditacijoms, skatina jaukumą

• Pelargonijų aliejus: veikia raminamai, pabudina 
dvasingumą

• Kamparo aliejus: džiugina atpalaiduojančiu žiedų 
aromatu

• Apelsinų aliejus: išsiskiria saldžiu, energizuojančiu 
kvapu

• Vanilės aliejus: saldus aromatas, skatinantis jaukumą

• Šis aromatas skatina pasitikėjimą savimi ir drąsą

• Tai kvapas, padedantis atsikratyti kylančių abejonių, 
baimės ir nerimo

• Šis aromatas palengvina savijautą kasdieninio streso, 
nerimo metu ar susinervinus

• Aromatinės natos suteikia vidinės stiprybės ir pakylėja 
nusiteikimą

• Šis aromatinis derinys padeda palaikyti pusiausvyros, 
geros savijautos ir pozityvumo jausmus

• Iš anksto atskiesta jautriai odai

• Saugu naudoti 2 metų ir vyresniems vaikams

Pagrindiniai ingredientai

Privalumai ir ypatybės

Gyvenimas, deja, kartkartėmis ir mūsų mylimiems vaikams pažeria 
iššūkių... Taigi, mes norime pasiūlyti sprendimus, kaip lengviau su jais 
susidoroti, nesvarbu, ar šie iššūkiai dideli, ar maži! Kartais mažyliams 
tiesiog reikia padėti atrasti galią savyje.

„KidScents® KidPower“ – tai unikalus, kasdienio naudojimo mišinys, 
skirtas paskatinti vaikų pasitikėjimą savimi, drąsą ir pakilią nuotaiką 
namuose, mokykloje ar žaidimų aikštelėje. Patepkite „KidPower“ mišiniu 
vaiko riešus ar sprandą, kad įkvėptumėte daugiau motyvacijos. Galite šį 
gaminį naudoti kasdien, kad vaikas jaustųsi drąsiau ir pozityviau.

Prekės dydis 15 ml Prekės nr. 37001

„KidScents® KidPower“



Rekomenduojamas naudojimas 2–12 metų vaikams. Tepti priemonę gali tik suaugęs asmuo ar vaikas, prižiūrint 
suaugusiajam asmeniui. Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. Esant odos jautrumui, praskieskite 5 lašus šio 
aliejų mišinio su 10 ml bazinio aliejaus „Young Living V-6®“.

Ingredientai

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. Laikykite vėsioje tamsioje vietoje.

Įspėjimai

Paruošimas

„KidScents® KidPower“

Užauginti savimi pasitikinčius, drąsius vaikus gali būti tikras 
iššūkis. „KidScents® KidPower“ aliejų mišinys taps kiekvienos 
mamytės ir tėvelio mėgstamiausiu. „Young Living“ nori pasiūlyti 
tėvams geriausius natūralius sprendimus, kurie patenkintų 
jų vaikų poreikius, todėl sukūrėme „KidScents® KidPower“ 
– specialų aliejų derinį, skirtą vaikų drąsos ir pasitikėjimo 
jausmams skatinti. Šis išskirtinis mėgstamiausių ir labiausiai 
įkvepiančių „Young Living“ eterinių aliejų mišinys sukuria saldų, 
jėgų suteikiantį aromatą, kurį pamėgs ir vaikai, ir tėvai. Tepkite 
jį kasdien ir pagal poreikį, kad sustiprintumėte pozityvų ūpą ir 
pasitikėjimą savimi.

Produkto informacija

Kaprilo / kaprio trigliceridas, Citrus aurantium dulcis* 
(apelsinų) žievelių aliejus, Vanilla planifolia (vanilės) vaisių 
ekstraktas, Picea mariana* (juodųjų eglių) spyglių aliejus, 
Cinnamomum camphora* (kamparo) medienos aliejus, 
Tanacetum annuum* (bitkrėslių) žiedų aliejus, Boswellia 
carterii* (frankincenso) aliejus, Pelargonium graveolens* 
(pelargonijų) žiedų aliejus.

Sudėtyje gali būti: citralio**, citronelolio**, geraniolio**, 
limoneno**, linalolio** 

* 100 % grynas eterinis aliejus
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys


