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Tehosta päiväsi tasapainoa! Eteerisen 
Davana-öljyn lämmin, makea tuoksu 
on täydellinen, kun tarvitset rohkaisua 
ja tasapainoa. Davana-kasvi on 
päivänkakkaralaji ja peräisin Etelä-
Intiasta, missä Ayurvedic-parantajat 
käyttävät sitä perinteisesti kolmen 
Doshan eli energian tasapainottamiseen 
kehossa ja hengessä.  
• Kasviperäistä positiivisuutta: Davana 

voi hillitä negatiivisia tunteita ja ohjata 
positiiviseen ajatteluun eksoottisella 
aromillaan. 

• Eteerinen Davana-öljy: Edesauttaa  
ihon hehkua.  

• Mukauta tuoksusi: Davanan tuoksu 
on mukautuva, mikä tarkoittaa, että 
se tuoksuu ja reagoi eri tavalla kunkin 
käyttäjän mukaan.

• Makea, lämmin ja lohdullinen tuoksu. 
• Luonnollinen vaihtoehto perinteisille hajusteille. 
• Auttaa tukemaan tervettä työ- ja perhe-elämän tasapainoa. 
• Edesauttaa positiivisuutta. 
• Parantaa henkisiä aisteja. 
• Lisää romantiikkaa eksoottisella aromillaan;  

Davanaa on käytetty perinteisesti sukuviettiä kiihottavana 
aineena joissakin kulttuureissa. 

• Tuo iholle hehkua. 

Davana on rikas, hedelmäinen tuoksu, joka 
kannustaa rauhallisuuden, tasapainon ja 
tyytyväisyyden tunteisiin. Levitä Davana-
öljyä päivän aikana pitämään yllä tasapainoa 
ja selkeyttä tai sisällyttääksesi eksoottisen 
tuoksun päivittäiseen meditaatiohetkeesi.

• Käytä töissä, koulussa tai kotona ja anna Davanan 
rauhoittavan aromin auttaa sinua rentoutumaan ja lisäämään 
tasapainoa. 

• Lisää muutama tippa kasvojenpuhdistusaineeseen tai 
kosteusemulsioon tuomaan ihollesi hehkua. 

• Hiero muutama tippa ranteisiisi ja niskaasi ja anna rikkaan, 
hedelmällisen tuoksun auttaa sinua pääsemään irti 
negatiivisista tunteista. 

• Käytä perinteisen hajusteesi sijaan. 
• Lisää Young Living V-6®:een rentouttavaa ja hoitavaa 

hierontaa varten. 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Vain ulkoiseen käyttöön. Pidä poissa silmistä 
ja limakalvoilta. Jos olet raskaana, imetät, 
käytät lääkkeitä tai sinulla on jokin sairaus, 
keskustele terveydenhuollon ammattilaisen 
kanssa ennen tuotteen käyttöä.

KÄYTTÖOHJEET                  HUOMIOITAVAA                  

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

AINESOSAT:
Artemisia pallens* (Davana) -kukkaöljy 
*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

 

Eteerinen Davana-öljy valmistetaan höyrytislaamalla tämän eksoottisen kasvin lehdet, varret ja 
keltaiset kukat. Sen runsasta, hedelmällistä tuoksua käytetään ympäri maailmaa korkealaatuisten 
tuoksujen ja hajusteiden valmistuksessa. Davana on mukautuva tuoksu, mikä tarkoittaa, että se 
tuoksuu ja reagoi eri tavalla kunkin käyttäjän mukaan. Paikallisesti levitettäessä se antaa erilaisen 
aromin henkilökohtaisesta kemiastasi riippuen. Löydät eteeristä Davana-öljyä mm. seuraavista 
Young Living -tuotteista: Acceptance, Shutran, Awaken ja Release.


