
DAVANA

VLASTNOSTI A PROSPĚCHPROŽITEK

Velikost produktu 5 ml Položka č. 30510

Dopřejte si špetku harmonie! Teplé, 
sladké aroma esenciálního oleje Davana 
se perfektně hodí ve dnech, kdy 
potřebujete trochu povzbuzení  
a vyrovnanosti. Rostlina pelyněk spadá 
do čeledi hvězdnicovitých a má původ 
v jižní Indii, kde ji tradičně používají 
ajurvédští léčitelé k harmonizaci třech 
dóš, neboli energií, skrze tělo a ducha. 

 

•   Přírodní zdroj pozitivity: Pelyněk může 
pomoci mírnit negativní pocity a naladit 
vás na pozitivní myšlení díky svému 
exotickému aroma. 

•   Esenciální olej Davana: Podporuje 
zářivý vzhled pokožky.  

•   Vytvořte si vlastní vůni: Pelyněk je 
přizpůsobivý, takže na každého člověka 
reaguje jinak a jinak na něm voní. 

• Voní sladce, teple a je utěšující. 
• Přírodní alternativa tradičních parfémů. 
• Podporuje zdravou rovnováhu mezi prací a osobním životem. 
• Povzbuzuje pozitivní náhled na život. 
• Posiluje duchovní vnímání. 
• Svou exotickou vůní navozuje romantiku; Davana se v některých 

kulturách tradičně používá jako afrodiziakum. 
• Pomáhá udržovat zářivý vzhled pokožky. 

Davana má bohaté, ovocné aroma, které 
podporuje pocity klidu, vyrovnanosti  
a spokojenosti. Rozptylujte vůni během dne 
pro zachování rovnováhy a jasnosti nebo ji 
zařaďte do své denní meditace, abyste posílili 
své duchovní vnímání, když se navracíte do 
rovnováhy.

• Rozptylujte v práci, ve škole nebo doma a nechte se 
uklidňující vůní oleje Davana uvolnit a zharmonizovat. 

• Přidejte několik kapek do čisticího přípravku nebo 
mléka na obličej pro zářivý vzhled pokožky. 

• Rozetřete si pár kapek na zápěstí a krk a dovolte 
bohaté, ovocné vůni, aby vám pomohla vyhnout se 
negativním pocitům a nespokojenosti během celého 
dne. 

• Používejte namísto klasického parfému. 
• Přidejte do oleje Young Living V-6® pro relaxační  

a pečující masáž. 

Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Pouze pro vnější použití. Zabraňte 
vniknutí do očí a sliznic. Pokud 
jste těhotná, kojíte, berete léky 
nebo trpíte nějakou nemocí, před 
použitím se poraďte s lékařem.

POKYNY                  VAROVÁNÍ                  

PŮVOD PRODUKTU

SLOŽENÍ

Olej z květů pelyňku (Artemisia pallens)*
*100% čistý esenciální olej

 

Esenciální olej Davana se vyrábí parní destilací z listů, stonků a žlutých květů této exotické rostliny. 
Její bohatá, ovocná vůně se používá po celém světě k vylepšení luxusních vůní a parfémů. Pelyněk je 
přizpůsobivý, takže na každého člověka reaguje jinak a jinak na něm voní. Pokud se aplikuje lokálně, 
vydává aroma v závislosti na osobní chemii člověka. Esenciální olej Davana najdete v produktech 
společnosti Young Living, jako je Acceptance, Shutran, Awaken, Release a další.


