
DAVANA

KENMERKEN EN VOORDELENERVARING
 

Inhoud 5 ml Productnr. 30510

Breng de dag in balans! De warme, zoete 
geur van Davana is perfect voor dagen 
waarop je behoefte hebt aan aanmoediging 
en balans. De plant maakt deel uit van 
dezelfde familie als het madeliefje en komt 
voor in het zuiden van India. Ayurvedische 
helers gebruiken de plant om de drie dosha's 
en lichaam en geest in balans te brengen. 

• Plantaardige positiviteit: De exotische 
geur kan helpen met het in bedwang 
houden van negatieve gevoelens en je 
helpen positief te denken. 

• Davana: Ondersteunt een stralende huid.  

• Uniek parfum: Davana past zich aan de 
lichaamsgeur aan, wat betekent dat de 
geur bij iedereen anders ruikt.

• Zoete, warme en geruststellende geur. 
• Natuurlijke vervanger van een traditioneel parfum. 
• Ondersteunt een balans tussen werk en privé. 
• Stimuleert een positieve kijk op het leven. 
• Ondersteunt spiritualiteit. 
• De exotische geur past perfect bij romantiek; davana 

wordt in sommige culturen gebruikt als afrodisicum. 
• Helpt de huid er beter uitzien.

Davana heeft een volle geur die gevoelens van 
rust, balans en tevredenheid stimuleert. Verstuif 
deze olie gedurende de dag om in balans te 
blijven of duidelijkheid te scheppen. Geniet 
tijdens het mediteren van de exotische geur die 
de spirituele ervaring naar een hoger niveau tilt.

• Verstuif op school, in huis of op het werk en ontdek 
hoe Davana je kan helpen ontspannen en voor balans 
kan zorgen. 

• Voeg enkele druppels toe aan cleanser of 
gezichtscrème om de huid te laten stralen. 

• Breng een paar druppels aan op de polsen en hals om 
negatieve gevoelens los te laten en te genieten van de 
warme geur. 

• Gebruik in plaats van parfum. 
• Verdun met Young Living V-6® Enhanced Vegetable 

Oil Complex voor een ontspannende massage. 

Buiten bereik van kinderen 
houden. Alleen voor uitwendig 
gebruik. Uit de buurt van ogen en 
slijmvliezen houden. Raadpleeg 
een arts als je zwanger bent, 
borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische 
aandoening hebt.

INSTRUCTIES                  WAARSCHUWINGEN                  

GESCHIEDENIS

INGREDIËNTEN
Artemisia pallens (davana-olie)* 
*100% pure etherische olie

 

Davana-olie ontstaat door de bladeren, stengels en gele bloemen van de exotische plant met stoom 
te distilleren. De warme, fruitachtige geur wordt wereldwijd gebruikt in hoogwaardige parfums en 
geuren. Davana-olie past zich aan de lichaamsgeur aan, waardoor deze bij iedereen anders ruikt. Bij 
gebruik op de huid ruikt deze olie dus verschillend van persoon tot persoon. Davana is terug te vinden 
in Acceptance, Shutran, Awaken, Release en andere Young Living-producten.


