
• Abeto preto: aroma terroso que promove a ligação e 
ajuda a equilibrar os sentidos

• Tanaceto azul: aroma floral que é estimulante para os 
sentidos

• Olíbano: popular na meditação e promove um 
ambiente reconfortante

• Gerânio: promove sentimentos pacíficos e espirituais

• Madeira de Ho: proporciona um aroma floral e 
relaxante

• Laranja: aroma doce e estimulante

• Baunilha: aroma doce e reconfortante

• Aroma que promove sentimentos de confiança e 
coragem

• Fragrância que ajuda a apaziguar sentimentos 
ocasionais de dúvida, medo e preocupação

• Aroma que cria um ambiente reconfortante ideal para 
ser utilizado em alturas de stress, ansiedade ocasional 
ou nervosismo

• Fortalece e estimula graças ao seu aroma único

• Ajuda a manter uma sensação de equilíbrio,  
bem-estar e positividade

• Pré-diluído para as peles sensíveis

• Seguro para crianças com 2 anos ou mais

Ingredientes principais

Propriedades e características

Às vezes, para as crianças, a vida pode ser demasiado assustadora e 
dar medo, mas agora já têm o poder para encarar todos os desafios 
da vida, sejam eles pequenos ou grandes. Às vezes só precisam de 
encontrar o poder dentro deles próprios.

KidScents® KidPower é uma mistura única que pode ser utilizada 
diariamente, formulada para promover sentimentos de confiança, 
coragem e positividade em casa, na escola ou no parque infantil. Aplica 
KidPower nos pulsos ou na nuca dos mais pequenos aí de casa para 
poderes inspirá-los, motivá-los e capacitá-los para darem o seu melhor 
no dia-a-dia. Também pode ser aplicado diariamente para promover 
sentimentos de coragem e inspirar a positividade, de modo a ajudar as 
crianças a encontrarem o seu poder interior.

Tamanho: 15 ml Código: 37001

KidScents® KidPower



Recomenda-se a aplicação a crianças entre os 2 e os 12 anos de idade.  A aplicação em crianças deve ser efetuada 
por um adulto responsável ou sob a supervisão de um adulto. Aplicar na zona desejada. Em caso de sensibilidade, 
diluir 5 gotas em 10 ml de Young Living V-6®.

Ingredientes

Manter fora da vista e do alcance das crianças. Apenas para uso externo. Manter longe dos olhos e membranas 
mucosas. Se estiveres grávida ou em período de amamentação, se tiveres alguma condição médica ou estiveres a tomar 
algum tipo de medicamento, consulta um profissional de saúde antes de usar. Manter num local fresco e escuro.

Precauções

Instruções

KidScents® KidPower

Criar crianças confiantes e corajosas pode ser um autêntico 
desafio. A mistura KidScents KidPower é um produto essencial 
para todos os pais. A Young Living quer proporcinar as 
melhores soluções de origem natural a todos os pais para 
que possam dar apoio às necessidades dos seus filhos. Por 
esta razão, criámos KidPower, uma mistura especial única 
que foi concebida para promover sentimentos de coragem 
e confiança. Esta mistura exclusiva de alguns dos óleos 
essenciais favoritos e mais inspiradores da Young Living 
proporciona um aroma doce e fortalecedor que poderá ser 
desfrutado tanto pelas crianças como pelos pais. Aplica-a 
diariamente, conforme necessário, para uma explosão 
de aroma que dá apoio a sentimentos de positividade e 
confiança.

História do produto

Triglicérico caprílico/cáprico, óleo de casca de Citrus 
aurantium dulcis* (Laranja), extrato do fruto de Vanilla 
planifolia (Baunilha), óleo de folha de Picea mariana* 
(Abeto preto), óleo de madeira de Cinnamomum 
camphora* (Cânfora), óleo da flor de Tanacetum annuum* 
(Tanaceto azul), óleo de Boswellia carterii* (Olíbano), óleo 
da flor de Pelargonium graveolens* (Gerânio).

Pode conter: citral**, citronelol**, geraniol**, limoneno**, 
linalol**. 

* Óleo essencial 100% puro.
** Componentes naturais de óleos essenciais.


