
• Svartgran: Jordig och lugnande för att balansera dina 
sinnen

• Blå renfana: Har en upplyftande blomdoft

• Frankincense: Populär för meditation och främjar en 
rogivande miljö

• Geranium: Främjar rogivande, andliga känslor

• Kamferträ: Har en avslappnande blomdoft

• Apelsin: Har en söt, energigivande doft

• Vanilj: Söt och tröstande doft

• Doften inspirerar till självförtroende och mod

• Doften hjälper till att skingra känslor av tveksamhet, 
rädsla och oro

• Doften skapar en lugn atmosfär när vardagsstressen 
tar över, vid tillfällig ångest eller nervositet

• Stärker och upplyfter med sin unika doft

• Blandningen av dofter främjar känslor av balans, 
välbefinnande och positivitet

• Färdigutspädd för känslig hud

• Säker för barn över 2 års ålder

Huvudingredienser

Funktioner och fördelar

Ärligt talat kan livet ibland vara stort och läskigt för barn, men nu har 
de styrkan att möta alla livets utmaningar – stora eller små! Ibland 
behöver de bara lite extra hjälp att upptäcka den styrkan inombords.

KidScents® KidPower är en unik blandning som du kan använda varje 
dag. Den är utformad för att inspirera till självförtroende, mod och 
positivitet hemma, i skolan eller på lekplatsen. Applicera KidPower på 
dina barns handleder eller nacke för att inspirera, motivera och stärka 
dem för deras bästa dag varje dag. Du kan också själv använda den 
varje dag för att främja mod och inspirera till positivitet för att hjälpa 
barn hitta sin inre styrka!

Produktstorlek 15 ml Artikelnummer 37001

KidScents® KidPower



Lämplig för barn i åldrarna 2-12. Får endast appliceras av en pålitlig vuxen eller under uppsikt av en vuxen. Applicera 
på önskat område. Om känslighet uppstår, späd ut 5 droppar med 10 ml Young Living V-6®.

Ingredienser

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Rådgör med läkare 
före användning om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller lider av en sjukdom. Förvaras på en sval och mörk 
plats.

Varning

Användning

KidScents® KidPower

Att uppfostra självsäkra, modiga barn kan vara en utmaning. 
Oljeblandningen KidScents KidPower är ett måste i varje 
förälders verktygsbälte. Young Living vill ge föräldrar de bästa 
naturliga lösningarna för att stötta sina barns behov. Det 
är anledningen till att vi skapade KidPower, en unik eterisk 
oljeblandning som föräldrar kan använda för att främja sina 
barns mod och självförtroende. Den här exklusiva blandningen 
innehåller några av Young Livings mest inspirerande eteriska 
oljor och har en söt, stärkande doft som kommer att älskas av 
både barn och föräldrar. Använd den varje dag och vid behov 
för en doftboost som främjar positivitet och självförtroende.

Produktbakgrund

Kapryl-/kaprin-triglycerid, skalolja av Citrus aurantium 
dulcis* (apelsin), fruktextrakt av Vanilla planifolia 
(vanilj), olja av Picea mariana* (svartgran), träolja av 
Cinnamomum camphora* (kamfer), olja av Tanacetum 
annuum* (blå renfana), olja av Boswellia carterii* 
(frankincense), olja av Pelargonium graveolens* 
(geranium).

Kan innehålla: citral**, citronellol**, geraniol**, limonen**, 
linalool** 

*100 % ren eterisk olja
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan


