
AVERTISMENTE 
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. 
Evită lumina directă a soarelui sau razele ultraviolete 
pentru până la 12 ore după aplicarea produsului. 

DEPOZITARE 
A se păstra într-un loc întunecos și răcoros.

 

SCURTĂ PREZENTARE 

Țara viselor e doar la câteva picături distanță cu 
acest amestec de uleiuri esențiale Seedlings Calm de 
la Young Living.  Această mireasmă delicată a fost 
formulată special pentru cei mici.  La fel ca un cântecel 
de leagăn, acest amestec special de note florale, 
relaxante și delicate poate destinde întreaga familie. 

INGREDIENTE DE BAZĂ 
Uleiuri esențiale de lavandă, coriandru, bergamote, 
ylang ylang și mușcate.

CONTEXTUL PRODUSULUI
Știm că iei decizii în fiecare zi cu privire la sănătatea și 
fericirea celor dragi.  Am creat gama noastră Seedlings, 
pentru a-ți fi mai ușor să alegi produsele potrivite 
pentru cei mai tineri membri ai familiei tale.  Uleiurile 
esențiale alese cu grijă pentru amestecul nostru 
Seedlings Calm sunt calde și primitoare. Notele de vârf 
de lavandă și coriandru echilibrează în mod delicat 
notele florale de ylang ylang și de mușcate.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 
• Oferă o aromă dulce, calmantă- în special seara, 

înainte de culcare. 

• Utilizează-l ca parte a unei rutine relaxante de 
seară pentru părinți și bebeluși. 

• Formulat cu uleiuri esențiale 100% pure. 

UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Adaugă câteva picături în aromatizatorul tău și 

difuzează acest ulei. 
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SEEDLINGS CALM

Î. Poate fi ingerat amestecul de uleiuri esențiale 
Seedlings Calm?  

R. Seedlings Calm este etichetat doar pentru uz 
aromatic și nu ar trebui ingerat sau aplicat pe piele.  
Asigură-te că urmezi întotdeauna instrucțiunile de pe 
fiecare etichetă a produselor Young Living. 

Î.  Poate fi utilizat amestecul de uleiuri esențiale 
Seedlings Calm și de adulți? 

R. Da! Amestecul Seedlings Calm poate fi utilizat  
de întreaga familie. 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
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INGREDIENTE 
Lavandula angustifolia* (ulei de lavandă), 
triglicerice caprilice/ caprice, Coriandrum sativum* 
(ulei de semințe de coriandru), Cananga odorata* 
(ulei de flori de ylang ylang), Citrus aurantium 
bergamia* (ulei de coji de bergamotă fără 
furocumarine), Pelargonium graveolens* (ulei de 
flori de mușcată).

Poate conține: Alcool benzilic **, Benzoat de benzil 
**, Salicilat de benzil **, Citral **, Citronellol **, 
Coumarin **, Eugenol **, Farnesol **, Geraniol **, 
Isoeugenol **, Limonen **, Linalool **.

*Ulei esențial 100% pur 

**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale


