
• Zwarte spar: aardend, helpt de zintuigen in balans te 
brengen

• Marokkaans wormkuid: bloemachtige geur die de 
zintuigen oppept

• Wierook: veel gebruikt bij meditatie, stimuleert een 
geruststellende omgeving

•  Geranium: bevordert rustige, spirituele gevoelens

• Ho-hout: bloemachtige, rustgevende geur

• Sinaasappel: zoete, energieke geur

• Vanille: zoete, geruststellende geur

• De geur stimuleert zelfvertrouwen en moed

• Helpt soms voorkomende gevoelens van twijfel, angst 
en zorgen te verzachten

• Het aroma creëert een rustige omgeving op 
momenten van dagelijkse stress, soms voorkomende 
onrustige momenten of nervositeit

• De unieke geur geeft kracht en verkwikt

• Melange die balans, welzijn en positiviteit ondersteunt

• Voorverdund voor de gevoelige huid

• Geschikt voor kinderen van 2 jaar en ouder

Belangrijkste ingrediënten

Kenmerken en voordelen

Laten we eerlijk zijn, het leven kan soms eng en overweldigend zijn voor 
kinderen, maar nu hebben ze de kracht om uitdagingen te overwinnen... 
hoe groot of klein ze ook zijn! Soms hebben ze hulp nodig om die kracht 
in zichzelf te ontdekken.

KidScents® KidPower is een unieke, alledaagse melange geformuleerd 
om zelfvertrouwen, moed en positiviteit thuis, op school en op de 
speelplaats te stimuleren. Breng KidPower aan op de polsen of 
achterkant van de nek om de kinderen iedere dag te inspireren, 
motiveren en kracht te geven om de beste versie van zichzelf te zijn. 
Je kunt de melange dagelijks aanbrengen om moed en positiviteit te 
stimuleren zodat de kinderen hun innerlijke kracht kunnen ontdekken.

Inhoud: 15 ml Productnr. 37001

KidScents® KidPower



Geschikt voor kinderen tussen 2 en 12 jaar. Aanbrengen onder toeziend oog van een volwassene of door een 
volwassene. Breng aan op de gewenste plek. Verdun bij gevoeligheid 10 druppels met 10 milliliter Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex.

Ingrediënten

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en slijmvliezen houden. 
Raadpleeg een arts als je zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen neemt of een medische aandoening hebt. Koel en 
droog bewaren.

Waarschuwing

Instructies

KidScents® KidPower

Zelfverzekerde, moedige kinderen opvoeden kan een echte 
uitdaging zijn. KidScents KidPower mag bij geen enkele ouder 
ontbreken. Young Living wil ouders voorzien van de beste 
natuurlijke oplossingen die de behoeften van hun kinderen 
ondersteunen. Daarom hebben we KidPower samengesteld, 
een speciale etherische oliemelange die ouders een unieke 
kans biedt om zelfvertrouwen en moed te stimuleren. Deze 
exclusieve melange van enkele van onze meest geliefde en 
inspirerende etherische oliën biedt een zoete, krachtgevende 
geur waar zowel ouders als kinderen gek op zullen zijn. Breng 
de melange dagelijks en wanneer gewenst aan voor een 
geurige boost die positiviteit en zelfvertrouwen ondersteunt.

Geschiedenis

Caprylic/caprictriglyceride, Citrus aurantium dulcis 
(sinaasappelolie)*, Vanilla planifolia (vanille-orchidee-
extract), Picea mariana (zwarte sparolie)*, Cinnamomum 
camphora (kamferboomolie)*, Tanacetum annuum 
(Marokkaans wormkruidolie)*, Boswellia carterii 
(wierookolie)*, Pelargonium graveolens (geraniumolie)*

Bevat mogelijk: citral**, citronellol**, geraniol**, limoneen**, 
linalool** 

* 100% pure etherische olie
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën


