
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do 
użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami 
i błonami śluzowymi. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz 
piersią, przyjmujesz leki lub chorujesz, przed użyciem 
skonsultuj się z lekarzem. Unikaj bezpośredniego 
działania promieni słonecznych lub promieni UV do 
12 godzin od zastosowania.

PRZECHOWYWANIE
Przechowuj w chłodnym, zacienionym miejscu.

OPIS PRODUKTU
Poznaj kompozycję Young Living Seedlings Calm, która 
przeniesie cię w parę chwil do krainy snów. Jej łagodny 
zapach został stworzony z myślą o najmłodszych 
członkach twojej rodziny. Ta wyjątkowa kompozycja 
jest niczym cudowna kołysanka pełna miękkich, 
odprężających nut. Dzięki niej cała rodzina będzie 
mogła zanurzyć się w chwili relaksu.

KLUCZOWE SKŁADNIKI
Olejki eteryczne z lawendy, kolendry, bergamotki, 
jagodlinu wonnego i geranium.

HISTORIA PRODUKTU
Wiemy, jak ważne jest dla ciebie zdrowie i szczęście 
twoich najbliższych każdego dnia. Nasza linia 
Seedlings powstała z myślą o tym, aby ułatwić ci 
dostęp do właściwych produktów dla najmłodszych. 
Starannie dobrane olejki eteryczne wchodzące w skład 
kompozycji Seedlings Calm są niezwykle przyjemne 
i ciepłe. Nuty lawendy i kolendry zostały harmonijnie 
połączone z kwiatowymi aromatami jagodlinu wonnego 
i geranium.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI
• Słodki, uspokajający aromat, idealny przed snem.

• Zastosuj jako część wieczornych rytuałów 
odprężających.

• Produkt stworzony z czystych olejków eterycznych.

ZASTOSOWANIE
• Dodaj parę kropli do dyfuzora i rozpyl w powietrzu.

SEEDLINGS CALM

Seedlings Calm 5 ml Nr produktu: 26751  



SEEDLINGS CALM

Pytanie: Czy olejek Seedlings Calm nadaje się  
do spożycia?

Odpowiedź: Produkt Seedlings Calm posiada na 
etykiecie oznaczenie do użytku aromatycznego i nie 
można go stosować miejscowo lub spożywać. Pamiętaj, 
aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami na 
etykietach produktów Young Living.

Pytanie: Czy dorośli mogą korzystać z kompozycji 
olejków Seedlings Calm?

Odpowiedź: Oczywiście! Produkt ten nadaje się dla  
całej rodziny.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Seedlings Calm 5 ml Nr produktu: 26751 

SKŁADNIKI
Olejek z lawendy (Lavandula angustifolia)*, 
trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek z nasion 
kolendry (Coriandrum sativum)*, olejek ze skórki 
bergamotki (Citrus aurantium bergamia)* (wolny 
od furanokumaryn), olejek z kwiatów jagodlinu 
wonnego (Cananga odorata)*, olejek z kwiatów 
geranium (Pelargonium graveolens)*.

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan 
benzylu**, salicylan benzylu**, cytral**, 
cytronelol**, kumarynę**, eugenol**, farnezol**, 
geraniol**, izoeugenol**, limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny

**Naturalne składniki olejków eterycznych


