
S E E D L I N G S  B A B Y  O I L

K A I P  N A U D O T I

Į delnus įlašinkite šiek tiek 

priemonės. Sušildykite 

aliejų patrindami delnus 

vieną į kitą ir švelniai 

masažuokite kūdikio odelę.

S U D Ė T I S 

Oktano / dekano 

trigliceridas, Prunus 

armeniaca (paprastųjų abrikosų) kauliukų branduolių 

aliejus, Carthamus tinctorius (dažinių dygminų) sėklų 

aliejus, Opuntia ficus-indica (figavaisės opuncijos) sėklų 

aliejus, tokoferolių mišiniai, Lavandula angustifolia† (tikrųjų 

levandų) aliejus, Coriandrum sativum† (blakinių kalendrų) 

sėklų aliejus, Citrus aurantium bergamia† (bergaminių 

citrinmedžių) žievės aliejus (sudėtyje nėra furokumarino), 

Cananga odorata† (kvapiųjų kanangų) žiedų aliejus, 

Pelargonium graveolens† (maloniųjų pelargonijų) žiedų 

aliejus

†100 % grynas eterinis aliejus

Sudėtyje yra iš kukurūzų ar sojų pupelių išgautų 

ingredientų.

Seedlings Baby Oil
#20378

Švelnios, nedirginančios sudėties aliejus Young Living 

Seedlings Baby Oil sukurtas specialiai jautriai kūdikių odai. 

Vien iš augalinių ir natūralių ingredientų, nenaudojant 

mineralinio aliejaus, gaminama priemonė sudrėkins, 

nuramins bei pamaitins mažylio odą.

Panaudojus šį švelnios sudėties, lengvai įsigeriantį, kūdikiams 

skirtą produktą, odelė liks švelni, subtiliai kvepės, o priglaudę 

ar pabučiavę kūdikį nepajusite jokių aliejaus pėdsakų. 

Aliejaus Seedlings Baby Oil sudėtyje yra mūsų mišinio Calm, į 

kurį įeina visiškai gryni Lavender, Coriander, Bergamot, Ylang 

Ylang ir Geranium eteriniai aliejai. Jo aromatas ramina ir 

padeda atsipalaiduoti prieš miegą ar bet kuriuo kitu metu.

Aliejus Seedlings Baby Oil yra pakankamai atskiestas, 

kad būtų saugus naudoti ant jūsų mažylio odos. Be to, jis 

tinkamas veganams. 

N A U D A  I R  S A V Y B Ė S

• Švelni, nedirginanti sudėtis, sukurta specialiai jautriai 

kūdikių odai.

• Aromatas ramina.

• Neriebios sudėties priemonė lengvai įsigeria.

• Drėkina, ramina ir maitina odą.

• Gaminamas iš visiškai natūralių, augalinių ingredientų.

• Sudėtyje yra visiškai grynų eterinių aliejų, atskiestų 

pakankamai, kad būtų saugūs naudoti ant jautrios kūdikio 

odos.

• Dermatologų patikrinta ir hipoalergeniška priemonė.

• Tinka veganams.

• Sudėtyje nėra alkoholio, parabenų, ftalatų, naftos 

produktų, gyvulinės kilmės ingredientų, sintetinių 

konservantų, kvepalų ar dažų.
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