
• Świerk czarny:  ziemisty, uziemiający zapach, który 
pomaga zadbać o równowagę

• Wrotycz marokański: podnoszący na duchu, kwiatowy 
zapach

• Żywica olibanowa: stosowana często do medytacji, 
pozwala stworzyć przyjemną atmosferę

• Geranium: wyzwala uczucia spokoju i duchowości

• Cynamonowiec kamforowy: kwiatowy, odprężający 
zapach

•  Pomarańcza: słodkie, pobudzające nuty

• Wanilia: słodki, przyjemny zapach

• Zapach, który wywołuje uczucie pewności siebie 
i odwagi

• Pomaga złagodzić okazjonalne poczucie zwątpienia, 
strachu i zmartwienia

• Pozwala stworzyć przyjemną atmosferę w momentach 
codziennych trosk, obaw i nerwowości

• Wzmacnia i podnosi na duchu swoim wyjątkowym 
zapachem

• Pogłębia dobre samopoczucie, równowagę i optymizm

• Rozcieńczony z myślą o delikatnej skórze

• Bezpieczny dla dzieci od drugiego roku życia

Kluczowe składniki

Właściwości i korzyści

Spójrzmy prawdzie w oczy: czasami życie bywa dla dzieci trudne 
i przerażające, mają jednak w sobie siłę, aby stawić czoła codziennym 
wyzwaniom, tym dużym i małym! Wystarczy, że pomożemy im odkryć 
tę moc, która w nich drzemie.

Kompozycja KidPower to produkt, który powstał, aby wzmocnić 
uczucie pewności siebie, odwagi i optymizmu — w domu, w szkole lub 
na placu zabaw. Nanieś go na nadgarstki i kark dziecka, aby dodać 
mu motywacji i siły, a każdy dzień będzie wyjątkowy! Olejek można 
stosować na co dzień, by pogłębić wiarę w siebie i pozytywne spojrzenie 
na świat, dzięki czemu najmłodsi odnajdą wewnętrzną siłę.

Pojemność 15 ml Kod produktu: 37001

KidScents® KidPower



Produkt zalecany dla dzieci w wieku 2-12 lat. Do stosowania na skórę wyłącznie przez zaufaną osobę dorosłą lub pod jej 
nadzorem. Nanieś na wybrany obszar skóry. W przypadku wrażliwej skóry, rozcieńcz 5 kropli w 10 ml produktu Young 
Living V-6®.

Składniki

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. 
W przypadku ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków lub choroby, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. 
Przechowuj w chłodnym, zacienionym miejscu.

Środki ostrożności

Sposób użycia

KidScents® KidPower

Wychowywanie pewnych siebie, odważnych dzieci może być 
prawdziwym wyzwaniem. Kompozycja KidScents KidPower to 
niezbędna pozycja w arsenale każdego rodzica. Firma Young 
Living pragnie dostarczyć rodzicom najlepszych naturalnych 
rozwiązań, aby wspierać potrzeby dzieci. To właśnie dlatego 
stworzyliśmy KidPower, wyjątkową kompozycję, która pomoże 
wyzwolić w najmłodszych uczucie odwagi i pewności siebie. 
Produkt zawiera jedne z najpopularniejszych, dodających 
motywacji olejków eterycznych i ma słodki, wzmacniający 
zapach, który pokochają zarówno dzieci, jak i rodzice. Stosuj 
każdego dnia według potrzeb, aby poczuć nuty, które pogłębią 
uczucie optymizmu i wiary w siebie.

Historia produktu

Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek ze skórki 
pomarańczy (Citrus aurantium dulcis)*, ekstrakt z owocu 
wanilii (Vanilla planifolia), olejek z igieł świerku czarnego 
(Picea mariana)*, olejek z drewna cynamonowca 
kamforowego (Cinnamomum camphora)*, olejek z kwiatów 
wrotyczu marokańskiego (Tanacetum annuum)*, olejek 
z kadzidłowca Cartera (Boswellia carterii)*, olejek z kwiatów 
geranium (Pelargonium graveolens)*.

Może zawierać: cytral**, cytronelol**, geraniol**, limonen**, 
linalol**. 

*100% czysty olejek eteryczny
**Naturalne składniki olejków eterycznych


