
• Molid negru: Pământesc și echilibrant pentru a ajuta la 
echilibrarea simțurilor

• Mușețel albastru marocan: Are o aromă florală care 
este înălțătoare pentru simțuri

• Tămâie: Popular pentru meditație și promovează un 
mediu reconfortant

• Mușcate: Promovează sentimente pașnice, spirituale

• Camfor: Oferă o aromă florală, relaxantă

• Portocale: Are o aromă dulce și energizantă

• Vanilie: Miros dulce și reconfortant

• Aroma inspiră sentimente de încredere și curaj

• Parfumul ajută la ameliorarea sentimentelor 
ocazionale de îndoială, frică și îngrijorare

• Aroma creează un mediu reconfortant pentru 
momentele de stres zilnic, anxietate ocazională sau 
nervozitate

• Împuternicește și înalță cu aroma sa unică

• Aroma amestecată ajută la susținerea sentimentelor 
de echilibru, bunăstare și pozitivitate

• Prediluat pentru pielea delicată

• Este sigur pentru copii cu vârste de la 2 ani în sus

Ingrediente de bază

Beneficii și caracteristici 

Să recunoaștem, uneori viața poate fi mare și înfricoșătoare pentru 
copii, dar acum ei au puterea de a face față tuturor provocărilor vieții, 
fie ele mari sau mici! Uneori au nevoie doar de ajutor pentru a descoperi 
acea putere din interiorul lor.

KidScents® KidPower este un amestec unic, de zi cu zi, formulat pentru 
a ajuta la inspirarea sentimentelor de încredere, curaj și pozitivitate 
acasă, la școală sau pe terenul de joacă. Aplică KidPower pe 
încheietura mâinii sau pe ceafă copiilor tăi pentru a-i inspira, motiva 
și împuternici pentru cea mai bună zi a lor, în fiecare zi. De asemenea, 
îl poți aplica zilnic pentru a promova sentimente de curaj și a inspira 
pozitivitate pentru a-i ajuta pe copii să-și găsească puterea interioară!

Volumul produsului 15 ml Articol nr. 37001

KidScents® KidPower



Se recomandă aplicarea pe copiii cu vârsta între 2 și 12 ani.  A fi aplicat doar de un adult sau în prezența unui adult.  
Aplică pe zona dorită.  În cazul unei sensibilități, diluează 5 picături în 10 ml de Young Living V-6.

Ingrediente 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern.  A se ține departe de ochi și de membranele mucoase.  Dacă ești 
însărcinată, alăptezi, iei medicamente sau ai o afecțiune medicală, consultă un cadru medical înainte de folosirea acestui 
produs.  A se păstra într-un loc întunecos și răcoros.

 

Avertismente

Instrucțiuni

KidScents® KidPower

Creșterea copiilor încrezători și curajoși poate fi o adevărată 
provocare. Amestecul KidScents KidPower va fi un element 
de bază în fiecare trusă de instrumente pentru părinți. Young 
Living dorește să le ofere părinților cele mai bune soluții 
naturale pentru a sprijini nevoile copiilor lor, motiv pentru 
care am creat KidPower, un amestec special pentru a le oferi 
părinților un amestec unic de uleiuri esențiale conceput pentru 
a promova sentimentele de curaj și încredere. Acest amestec 
exclusiv al unora dintre cele mai preferate și mai inspirate 
uleiuri esențiale de la Young Living oferă o aromă dulce, care 
dă putere, care va fi îndrăgită atât de copii, cât și de părinți. 
Aplică-l zilnic și la nevoie pentru un stimulent de aromă care să 
susțină sentimentele de pozitivitate și încredere.

Contextul produsului

Trigliceride caprilice/caprice, Citrus aurantium dulcis*(ulei 
de coji de portocale), Vanilla planifolia (extract de fruct de 
vanilie), Picea mariana* (ulei de frunze de molid negru), 
Cinnamomum camphora* (ulei de lemn de camfor), 
Tanacetum annuum* (ulei de flori de mușețel albastru 
marocan), Boswellia carterii* (ulei de tămâie), Pelargonium 
graveolens* (ulei de flori de mușcate).

Poate conține: Citral**, Citronelol**, Geraniol**, 
Limonene**, Linalool** 

* Ulei esențial 100% pur 
** Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale


