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Suteikite savo dienai balanso! Šiltas, 
saldus „Davana“ (blyškiųjų kiečių arba 
davanos) eterinio aliejaus aromatas 
itin tinkamas tomis dienomis, kai reikia 
paskatinimo ir atgauti dvasinę pusiausvyrą. 
Davanos augalas priklauso ramunėlių 
šeimai, o jo gimtoji augimvietė yra 
pietų Indijoje, kur ajurvedos gydytojai jį 
tradiciškai naudoja trijų došų ar energijų 
pusiausvyrai kūne ir dvasioje balansuoti.

• Augalo galių teikiamas pozityvumas: 
savo egzotišku aromatu davana gali 
padėti sutramdyti neigiamus jausmus ir 
nukreipti jus teigiamo mąstymo linkme. 

• „Davana“ eterinis aliejus: suteikia odai 
švytėjimo.  

• Personifikuokite savo kvapą: davana 
yra prisitaikanti, o tai reiškia, kad ant 
kiekvieno žmogaus ji kvepia skirtingai ir 
į kiekvieną skirtingai reaguoja. 

• Saldus, šiltas ir komforto pojūtį sukeliantis kvapas. 
• Natūralus įprastinių kvepalų pakaitalas. 
• Padeda palaikyti sveiką darbo ir gyvensenos pusiausvyrą. 
• Sustiprina žmogaus teigiamą požiūrį į gyvenimą. 
• Aukština dvasinius pojūčius. 
• Savo egzotišku aromatu davana didina romantinę nuotaiką; 

kai kuriose kultūrose davana tradiciškai naudojama kaip 
afrodiziakas. 

• Padeda palaikyti odos švytėjimą. 

Davana pasižymi sodriu vaisiniu aromatu ir 
skatina ramybės, dvasinės pusiausvyros ir 
pasitenkinimo pojūčius. Garinkite šį kvapą 
dienos metu, kad palaikytumėte dvasinės 
pusiausvyros ir skaidrumo pojūtį ir įtrauktumėte 
šį egzotišką kvapą į dienos meditaciją, kad, 
atkurdami pusiausvyrą, išaukštintumėte 
dvasinius pojūčius.

• Papurkškite darbe, mokykloje ar namuose ir 
leiskite „Davana“ raminančiam aromatui padėti jums 
atsipalaiduoti ir pagerinti dvasinę pusiausvyrą. 

• Įlašinkite kelis lašus produkto į savo veido valiklį ar losjoną, 
kad suteiktumėte odai švytėjimo. 

• Įtrinkite kelis lašus produkto ant savo riešų ir leiskite 
sodriam vaisiniam aromatui padėti atsikratyti per dieną 
susikaupusių neigiamų jausmų ir nepasitenkinimo pojūčio. 

• Naudokite vietoje savo įprastinių kvepalų. 
• Įlašinkite į „Young Living V-6®“ atpalaiduojančiam ir 

puoselėjančiam masažui. 

Saugoti nuo vaikų. Tik išoriniam naudojimui.  
Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant gleivinių.  
Nėščioms bei maitinančioms motinoms ir  
asmenims, vartojantiems vaistus ar turintiems 
sveikatos sutrikimų prieš vartojant šį  
preparatą reikia pasitarti su  
sveikatos priežiūros  
specialistu.

NURODYMAI                  ĮSPĖJIMAI                  

PRODUKTO APRAŠYMAS

SUDEDAMOSIOS DALYS
Artemisia pallens* (blyškiųjų kiečių) žiedų eterinis aliejus
* 100 % grynas eterinis aliejus

„Davana“ (blyškiųjų kiečių arba davanos) eterinis aliejus gaminamas garais distiliuojant šio egzotinio 
augalo lapelius, stiebelius ir geltonus žiedus. Šio augalo sodrus vaisinis aromatas naudojamas 
visame pasaulyje kvapiklių ir kvepalų „šleifams“ kurti. Davana yra prisitaikanti, o tai reiškia, kad ant 
kiekvieno žmogaus ji skirtingai kvepia ir į kiekvieną skirtingai reaguoja. Užtepus ant kūno, šis produktas 
paskleidžia skirtingą aromatą, priklausomai nuo žmogaus asmeninės „chemijos“. „Davana“ eterinio 
aliejaus yra „Acceptance“, „Shutran“, „Awaken“, „Release“ ir kitų „Young Living“ produktų sudėtyje.


