
100%-os tisztaságú Petitgrain,  Berga-
mot,  Cedarwood Atlas, Grapefruit Pink, 
Lavender, és Vetiver frakcionált kókusz-
lajban 2%-ra hígítva.

Mi is tudjuk, hogy milyen nehéz néha egy adott dologra, 
feladatra fókuszálni; ez a jelenség már a gyermekeknél is meg-
figyelhető! Vannak olyan helyzetek, időszakok, amikor a gyer-
mekeinknek is szükségük van arra, hogy támogatást kapjanak 
a koncentráció idején. Ez különösen fontos az iskolás évek 
alatt. Ekkor segíthet az A + Attention tökéletes kombinációja, 
amely olyan, gyermekek számára is biztonságos esszenciális 
olajok keverékéből áll, melyek segítenek a 2-10 éves korosz-
tálynak a figyelem fenntartásában, illetve támogatják a felada-
tok elvégzéséhez szükséges kitartást.

KidSafe: igen.

A keverék ebben a kényelmes golyós kiszerelésben frakcionált 
kókuszolajjal van hígítva, így gyermeke akár magával is viheti. 
Alkalmazza gyermeke mellkasára, a nyak hátsó részére, vagy 
csuklójára

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA

www.esentialheal.hu FaceBook.com/essentialheal

A+ Attention 
KidSafe Roll On

kitartás

figyelem

koncentráció

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



100%-os tisztaságú Lavender,  Marjoram 
Sweet,  Cypress,  Tea Tree és Blue Tansy 
frakcionált kókuszdióolajban 5%-ra 
hígítva.

Mindannyian tudjuk, hogy a gyermekeknek szükségük van 
felnőttek által nyújtott biztonságérzetre. A gyermeki sérelem 
egyik gyakori és kedvelt gyógymódja a puszi. De a gyermekek-
nek néha ennél többre van szükségük, hogy jobban érezzék 
magukat! A Better Than Kisses egy speciális formula 2-10 éves 
gyermekek számára. Ez a keverék segít enyhíteni a fájdalma-
kat, csökkenti a bőrpírt és gyógyítja a sebeket. Segít a kicsinek, 
hogy jobban érezzék magukat, amikor egy puszinál többre van 
szükségük!
KidSafe: igen.

A keverék ebben a kényelmes golyós kiszerelésben frakcionált 
kókuszolajjal van hígítva, így közvetlenül alkalmazható. Mosa-
kodás, esti fürdés után használja a Better than Kisses keveré-
ket az érintett területen

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Better Than Kisses 
KidSafe Roll On

segít enyhíteni 
a fájdalmakat

biztonságérzet

csökkenti a bőrpírt 
és gyógyítja a sebeket

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



100% tisztaságú Mandarin, Tangerine, 
Lavender és Chamomile Roman frakcio-
nált kókuszdióolajban 2%-ra hígítva.

A Calming the Child egy speciális formula 2-10 éves gyermekek 
számára. Ezt a keveréket a gyermekek és a felnőttek egyaránt 
szeretik, úgy alkották meg, hogy elősegítse a nyugodt légkört 
napközben vagy lefekvés előtt. A felnőttek és a gyermekek 
egyaránt használhatják, ez a szinergia bárkinek segítséget 
nyújthat, akinek nyugodtabb pillanatokra van szüksége.
A mandarin és levendula édes, nyugtató illataival, valamint a 
római kamilla pihentető illatával ez a keverék egy természetes, 
biztonságos módja az altatásnak, vagy az elménk és érzelme-
ink lecsillapításának. Csodálatos illata van!
KidSafe: igen.

A keverék ebben a kényelmes golyós kiszerelésben frakcionált 
kókuszolajjal van hígítva, így közvetlenül alkalmazható. Helyi-
leg vigye fel a mellkasra vagy a nyak hátoldalára.
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Calming the Child 
KidSafe Roll On

nyugalom

nyugodt légkör

altató

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



100% tisztaságú Spruce, Marjoram, 
Lavender, Rosalina és Lemon illóolaj 
frakcionált kókuszolajban 2%-ra hígítva.

A Germ Destroyer egy speciális formula 2-10 éves gyermekek 
számára, amely segíti megvédeni gyermekeit a téli időszakban 
jelentkező influenzától, és más szezonális megbetegedésektől. 
A keverékben található rosalina, lucfenyőt, levendula, majorán-
na és citrom illóolajok támogatják az immunrendszer és a 
légzőszervek egészségét. Elősegítik a gyorsabb gyógyulást! 
Ezzel a szuper keverék  ugyanolyan hatékony, mint a népszerű 
Germ Fighter szinergiánk, de a gyermekek számára biztonsá-
gos. 
KidSafe: igen.

A keverék ebben a kényelmes golyós kiszerelésben frakcionált 
kókuszolajjal van hígítva, így magával is viheti és szükség 
esetén további hígítás nélkül közvetlenül alkalmazhatja. Vigye 
fel gyermeke mellkasára, tarkójára vagy a talpára.
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Germ Destroyer
KidSafe Roll On

immunerősítő

szezonális
megbetegedések 

ellen

biztonságos

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



100 %-os tisztaságú Juniper Berry,  
Rosalina,  Spruce, Turmeric CO2 és Blue 
Tansy 3% -ra hígítva frakcionált kókuszo-
lajban.

A gyermekek növekedésével és fejlődésével időnként fájdal-
mak és lábgörcsök jelentkeznek együtt. Kellemetlen érzés, 
mindannyian voltunk már ilyen helyzetben. Ennek megoldására 
fejlesztették ki a KidSafe Grow Ease Synergy-t, amely segít 
megnyugtatni az izomfájdalmakat és enyhíti a növekedés során 
jelentkező lábgörcsöket. Kissé csípős, gyümölcsös, fűszeres 
illatával, egyedi és gyermekbarát. Nem akadályozhatjuk meg a 
növekedést, de segíthetünk, hogy az ezzel járó fájdalmak és 
görcsök elviselhetővé váljanak!

KidSafe: igen.

Naponta 1-2 alkalommal vigye fel a problémás területekre. A 
keverék ebben a kényelmes golyós kiszerelésben frakcionált 
kókuszolajjal van hígítva, így közvetlenül alkalmazható. 
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Grow Ease 
KidSafe Roll On

izomgörcsök

nyugtató

izomfájdalmak

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



 100 %-os tisztaságú Lemon,  Palmarosa,  
Dill Weed,  Petitgrain,  Copaiba Oleoresin 
és  Frankincense carteri frakcionált 
kókuszdióolajban 3% -ra hígítva.

Az Immun Boom szinergiát az egészséges immunrendszer 
támogatására fejlesztették ki 2-10 éves gyermekek számára. A 
keverék ebben a kényelmes golyós kiszerelésben frakcionált 
kókuszolajjal van hígítva, így azonnal alkalmazhatja. A citrom, 
pálmarózsa, kapor, petitgrain, copaiba és tömjén illóolajokból 
álló keverék tökéletes választás gyermeke egészségi állapotá-
nak megőrzéséhez. Az Immun Boom ugyanolyan hatékony, 
mint az Immun Aid (az egyik legnépszerűbb szinergia), de 
biztonságosabb a kisgyermekek számára.

KidSafe: igen.

Gyermeke immunrendszerének támogatása érdekében alkal-
mazza a mellkason, a tarkón és a talpon egyaránt. A keverék 
frakcionált kókuszolajjal van hígítva, így azonnal használhatja.
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Immune Boom 
KidSafe Roll On

gyermeke 
egészsége

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



100 %-os tisztaságú Copaiba Oleoresin,  
Lavender,  Spearmint,  Palmarosa,  Pat-
chouli,  Organic Turmeric CO2,  Rose 
Absolute frakcionált kókuszolajban 
hígítva.

Az Itch Away copaiba, levendula, fodormenta, pálmarózsa, 
pacsuli, kurkuma, rózsa illóolajokból álló keverék, amelyet úgy 
állítottak össze, hogy enyhítse a rovarcsípésekkel és kisebb 
bőrirritációkkal járó duzzanatot, viszketést, bőrpírt és ehhez 
hasonló más kellemetlenséget. A keveréknek édes, virágos 
illata van. Bár a csípések és a bőrirritáció egész évben előfor-
dulhatnak, ez inkább a nyári hónapokban gyakoribb, amikor a 
család több időt tölt kint a szabadban. Élvezze a kiránduláso-
kat, anélkül, hogy aggódnia kellene. Ez a 100% tisztaságú, 
gyermekek számára biztonságos KidSafe keverék az egész 
család számára megbízható társ. A copaiba és a levendula 
megnyugtatja a bőrt, a fodormenta hűsíti, a pálmarózsa és a 
pacsuli egyensúlyba hozza a bőrt, a kurkuma és a rózsa pedig 
segít csökkenteni a csípések vagy irritációk által okozott 
duzzanatot.

KidSafe: igen.

A keverék frakcionált kókuszolajjal van hígítva, így az érintett 
területen azonnal használhatja.
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Itch Away
KidSafe Roll On

hűsít

élvezze 
a kirándulásokat

bőrirritációk

 megnyugtatja 
a bőrt

csökkenti 
a duzzanatot

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



100 %-os tisztaságú  Lavender,  Marjoram 
Sweet, Mandarin,  Cedarwood Atlas,  
Patchouli,  Clary Sage,  Chamomile 
Roman és  Blue Tansy frakcionált kókusz-
olajban 2% -ra hígítva.

A Nighty Night szinergia a szülők kedvence, és minden gyer-
mek álma!!! Ennek a 2-10 éves gyermekek számára összeállí-
tott speciális formulának a fő célja, egy olyan általános nyugta-
tó légkör megteremtése, amellyel a gyerekek nyugodt alvásba 
csábíthatók.  A keverék levendula, édes majoránna, mandarin, 
atlaszcédrus, pacsuli, muskotályzsálya, római kamilla és kék 
varádics illóolajokat tartalmaz, amelyeket gondosan úgy 
választottak ki, hogy ne csak biztonságosak, hanem hatéko-
nyak is legyenek a gyermekek elalvásához. A keverék nyugodt, 
melegítő, kiegyensúlyozó, pihentető, és támogatja a tiszta 
légzést, egyszerűen tökéletes a kicsik megnyugtatására, és 
nagy segítség az elalváshoz. 

KidSafe: igen.

A keverék ebben a kényelmes kiszerelésben frakcionált 
kókuszolajjal van hígítva, így azt utazásai során magával is 
viheti, és szükség esetén azonnal használhatja. Vigye fel mell-
kasra, a nyak hátulsó részére elalvás előtt 30 perccel.
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Nighty Night 
KidSafe Roll On

kiegyensúlyozó

nyugodt alvás

nyugtató légkör

hatékonyan
segíti a gyermekek 

elalvását

támogatja 
a tiszta légzést

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



100 %-os tisztaságú Lemon,  Cypress,  
Marjoram Sweet és Tea Tree frakcionált 
kókuszolajban 50 %-ra hígítva.

Ez a gyermekek számára is biztonságos illóolajokból álló keve-
rék  citromot, ciprust, édes majoránnát, teafát tartalmaz. Ez a 
szinergia segít Önnek és gyermekének, hogy természetes 
módon 3-6 hét alatt eltüntesse a szemölcsöket.
KidSafe: igen.

A keverék frakcionált kókuszolajjal van hígítva, így az érintett 
területen azonnal használhatja. Naponta kétszer kenje be vele 
a szemölcsöt.
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No More Warts
KidSafe Roll On

biztonságos

természetes

 3-6 hét 
alatt eltünteti

a szemölcsöket

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Pine, Copaiba Oleoresin, Lemon, Corian-
der, Cypress és Sandalwood  frakcionált 
kókuszolajban 2 %-ra hígítva.

Az Odor Zapper a természetes dezodorok illóolaj keveréke. Ez 
a szinergia kiválóan alkalmas a kellemetlen szagok hatástalaní-
tására, függetlenül attól, hogy azt a lábak izzadása vagy a 
tinédzser korban jelentkező kellemetlen testszagok okozzák.

Ez a határozott, friss virág- és citrusos illatú keverék kifejezet-
ten 2-10 éves gyerekek számára készült, amely magában 
hordozza a copaiba, citrom, koriander, ciprus és szantálfa 
illatjegyeit. 

KidSafe: igen.

A keverék frakcionált kókuszolajjal van hígítva, így azonnal 
használható. Vigye fel közvetlenül a hónaljára vagy a lábára.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA

www.esentialheal.hu FaceBook.com/essentialheal

Odor Zapper
KidSafe Roll On

lábak izzadása

kellemetlen 
szagok

tinédzser 
korban jelentkező 

kellemetlen testszagok

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Speciális KidSafe formula 2-10 éves 
gyermekek számára: Citronella,  Grape-
fruit Pink, Geranium Bourbon,  Rosalina  
és  Patchouli frakcionált kókuszdióolajban 
3% -ra hígítva.

A Shield Me szinergiát arra fejlesztették ki, hogy távol tartsa a 
bosszantó, nemkívánatos látogatókat (bogarak, szúnyogok 
stb.), melyek csípésükkel viszketővé tehetik a bőrt. Azt szeret-
nénk, hogy Ön és gyermekei aggodalom és bosszankodás 
nélkül élvezhessék a szabadtéri kirándulásokat.
KidSafe: igen.

Vigye fel a karokra, a lábakra és a nyakra, mielőtt szabadban 
megy. A keverék előre frakcionált kókuszolajjal van hígítva, így 
azonnal használható. 

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Shield Me
KidSafe Roll On

a szabadtéri 
kirándulásokra

bogarak ellen

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Lavender,  Copaiba Oleoresin,  Palmaro-
sa,  Lemon, Frankincense carteri,  Helich-
rysum italicum frakcionált kókuszolajban 
2% -ra hígítva.

A Silky Soft speciális KidSafe formula 2-10 éves gyermekek 
számára, melyete úgy állítottak össze, hogy gyermeke bőrének 
selymes, puha érzést biztosítson. Javítja a bőr textúráját, csök-
kenti a keményedést és a bőrpír megjelenését. 

KidSafe: igen.

Vigye fel az érintett területre.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Silky Soft
KidSafe Roll On

Javítja a bőr 
textúráját

puha 
érzést biztosít

csökkenti 
a bőrpír megjelenését

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Palmarosa,  Cedarwood Atlas,  Lavender,  
Coriander,  Geranium Egyptian,  Patchou-
li,  Rose absolute és  Sandalwood frakcio-
nált kókuszolajban 2%-ra hígítva.

A Skin Soother egy speciális KidSafe formula 2-10 éves gyer-
mekek számára, amely biztonságos, természetes és hatékony 
módja annak, hogy megtisztítsa gyermeke kivörösödött bőrét. 
Ebben a keverékben található olajokat kifejezetten a száraz, 
irritált foltok enyhítésére választották ki, miközben az olaj 
táplálja és revitalizálja a bőrt. A KidSafe Skin Soother és a 
DermiSoothe hordozóolaj kombinációja tökéletes arra, hogy 
gyermeke bőrét egészségessé és ragyogóvá varázsolja.

KidSafe: igen.

Alkalmazza az érintett területeken napi 2-3 alkalommal. A 
keverék frakcionált kókuszolajjal van hígítva, így azonnal hasz-
nálható.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Skin Soother 
KidSafe Roll On

revitalizál

egészséges bőr

irritáló foltok
enyhítése

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Speciális KidSafe formula 2-10 éves 
gyermekek számára: Rosalina, Fir Needle, 
Lavender, Geranium Egyptian, Blue Tansy, 
Rose Absolute frakcionált kókuszolajban 
3% -ra hígítva.

A Sneezy Stop támogatást nyújt gyermeknek a szezonális 
pollenfenyegetések idején. Az ebben a keverékben található 
olajokat kifejezetten úgy válogatták ki, hogy támogassák a 
légzőrendszert és enyhítsék a fejfájást, orrdugulást, és egyéb, 
pollenszezon idején fellépő kellemetlenségeket. A Sneezy Stop 
ugyanolyan hatékony, mint a felnőttek számára ajánlott Clear 
Again szinergia, de biztonságosabb a kisgyermekek számára.

KidSafe: igen.

Vigye föl a mellkasra. A keverék frakcionált kókuszolajjal van 
hígítva, így azonnal használható.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Sneezy Stop
KidSafe Roll On

támogatja 
a légzőrendszert 

pollenfenyegetések 
ellen

csökkenti 
orrdugulást

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Speciális KidSafe formula 2-10 éves 
gyermekek számára: Fir Needle,  Rosali-
na,  Spruce,  Cypress,  Spearmint, és 
Cedarwood Virginian frakcionált kókusz-
dióolajban 3% -ra hígítva.

A Sniffle Stopper orrfolyás, orrdugulás esetén kiváló választás! 
A Sniffle Stopper speciális formula 2-10 éves gyermekek 
számára, amely szibériai fenyő, rosalina, lucfenyő, ciprus, 
fodormenta és virginiai cédrusfa illóolajok keverékéből áll. A 
benne található illóolajok összessége kiválóan támogatja a 
gyermekek légzőrendszerét. A Sniffle Stopper ugyanolyan 
hatékony, mint a felnőttek körében népszerű Respir-Aid sziner-
gia, de biztonságosabb a kisgyermekek számára. 

KidSafe: igen.

Vigye fel a mellkasra és az orr alá. A keverék frakcionált 
kókuszolajjal van hígítva, így azonnal használható.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Sniffle Stopper 
KidSafe Roll On

orrdugulás

orrfolyás

támogatja 
a légzőrendszert

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Speciális KidSafe formula 2-10 éves 
gyermekek számára: Citronella,  Rosalina,  
Palmarosa,  Black Pepper,  Lavender,  Fir 
Needle,  Geranium Bourbon és  Geranium 
Egyptian frakcionált kókuszolajban 4 % 
-ra hígítva.

A gyerekek sokat rohangálnak. Aktív gyermekek esetében 
előfordulhat az izmok, ízületek túlzott igénybevétele. Ebben a 
szinergiában citronella, rosalina, pálmarózsa, fekete bors, 
szibériai fenyő és kétféle geránium található illóolajok keveréke 
enyhíti az izmok, ízületek túlzott igénybevétele együtt járó 
kellemetlenségeket.

KidSafe: igen.

A keverék frakcionált kókuszolajjal van hígítva, így azonnal 
használható az érintett területen.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Sore No More
KidSafe Roll On

enyhíti az izomfájdalom 
kellemetlenségeit

túlzott igénybevétel
esetén

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Speciális KidSafe formula 2-10 éves 
gyermekek számára: Orange Sweet, 
Juniper Berry, Coriander, Blue Tansy és 
Rose Absolute frakcionált kókuszdióolaj-
ban 2% -ra hígítva.

Gyermekét rémálmok gyötrik, vagy fél a szörnyektől? 
A Sweet Dreams speciális KidSafe formulát úgy állították össze, 
hogy segítsen lecsillapítani ezeket a viharos érzéseket előse-
gítve ezzel a békés, nyugodt éjszakai pihenést. Ennek a kiváló 
keveréknek gyönyörű, gyümölcsös, virágos illata van, amely 
melegséget és nyugodtságot kölcsönöz gyermekének. A keve-
rékben édes narancs, borókabogyó, koriander, kék varádics és 
rózsa illóolaj található, melyek segítenek megnyugtatni az 
elmét, miközben pihenésre ösztönzik a szervezetet. Eltérően a 
KidSafe Nighty Night, a Sweet Dreams keverékektől, ezt kifeje-
zetten azért fejlesztették ki, hogy segítse az elme pihenését, 
így nincs több rossz álom vagy éjszakai szörny.

KidSafe: igen.

Vigye fel gyermeke mellkasára vagy a tarkójára kb. 30 perccel 
lefekvés előtt. A keverék frakcionált kókuszolajjal van hígítva, 
így azonnal használható.

ÁLTALÁNOS 
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Sweet Dreams
KidSafe Roll On

nincs több 
rossz álom

nyugodtság

békés, nyugodt 
éjszakai pihenés

megnyugtatja 
az elmét

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Speciális KidSafe formula 2-10 éves 
gyermekek számára: Cedarwood Hima-
layan, Ho wood, Orange Sweet, Chamo-
mille Roman és Vetiver frakcionált 
kókuszolajban 2%-ra hígítva.

A Sweet Slumber speciális, alvást segítő formula, amely 
cédrusfát, Ho Woodot, édes narancsot, római kamillát és 
vetivert tartalmaz. Olyan 2-10 éves gyermekek számára állítot-
ták össze, akik nem szeretik levendula illatát.  A himalájai 
cédrusfa nyugtató, a Ho Wood pihentető, nyugtató tulajdonsá-
gairól ismert, az édes narancs felemelő, mégis nyugtató 
hatású, a római kamilla kiválóan alkalmas az aggodalom, vala-
mint a ránk nehezedő nyomás csökkentésére. A Vetiver füstös, 
erdei illatával segít a gondolatok letisztulásában és az ideges-
ség csillapításában.  A Sweet Slumber egy tökéletes kombiná-
ció, amely nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is 
hatékony, illata nagyon kellemes, szelíd. A keverékben található 
olajok együttesen biztosítják a család minden tagja számára az 
nyugodt éjszakai pihenést, segítik az édes álmot, melyet 
mindenki megérdemel.

A keverék frakcionált kókuszolajjal van hígítva, így azonnal 
használható. Lefekvés előtt kb. 20 perccel vigye fel a hátára 
vagy a mellkasára, hogy egy jó éjszakai alváshoz megnyugtas-
sa és ellazítsa a testét és az elméjét.
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Sweet Slumber 
KidSafe Roll On

nyomás 
csökkentésére

felemelő, 
mégis nyugtató

segít a
letisztulásában

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS



Speciális formula 2-10 éves gyermekek 
számára, KidSafe olajok: CLavender, 
Palmarosa, Geranium Bourbon, Lemon és 
Chamomile Roman.

A KidSafe Tension Tamer gyermekeink alkalmankénti fej-  és 
nyakfeszültségének enyhítésére fejlesztették ki. Ebben a 
szinergiában található válogatott olajok, enyhítik a fájdalmakat, 
görcsöket, feszüléseket. A legjobb eredmény elérése érdeké-
ben azonnal alkalmazza a tünetek kezdete után.
KidSafe: igen.

Helyi alkalmazás .

ÁLTALÁNOS 
J ELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA

www.esentialheal.hu FaceBook.com/essentialheal

Tension Tamer
KidSafe Essential 

enyhíti a fájdalmakat, 
görcsöket, feszüléseket

fej- és 
nyakfeszültségének 

enyhítése

azonnal alkalmazza 
a tünetek kezdete után

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! J elen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJ EGYZÉS



Speciális KidSafe formula 2-10 éves 
gyermekek számára:  Petitgrain,  Dill 
Weed,  Chamomile Roman,  Spearmint  és 
Ginger frakcionált kókuszolajban 3% -ra 
hígítva.

Az eseti emésztőszervi problémák enyhítésére a Tummy All 
Better a tökéletes választás, gyorsan enyhíti a feldühödött 
pocakot. A szinergia hasznos lehet hosszú autóúton vagy akár 
olyan kicsik számára is, akiknek gyakran van hasi diszkomfort 
érzésük. Ezt a keveréket belélegezhetjük a nyugtalanság 
enyhítésére vagy emésztőrendszeri zavarok esetén helyileg 
alkalmazhatjuk.
KidSafe: igen.

Vigye közvetlenül a gyermek hasára, az óramutató járásával 
megegyező irányban masszírozva, és a combot is kenje be. 
Közvetlenül is be lehet lélegezni a palackból, hogy gyors 
hatást érjünk el.

ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐK

ALKALMAZÁSA
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Tummy All Better
KidSafe Rol On

gyorsan enyhíti 
a feldühödött pocakot

emésztőszervi 
problémák enyhítésére

emésztőrendszeri 
zavarok 

Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 

MEGJEGYZÉS


