
• Huomaamaton, automaattinen ja mukava 
pitkäaikainen tuoksu

• Esilaimennettu mahdollistamaan helppo iholle 
levittäminen

• Ei sisällä lateksia. Helppokäyttöistä ja  
uudelleen käytettävää silikonia

• Turvallinen raskaana oleville naisille ja yli  
8-vuotiaille vanhempien valvonnassa

Käytä luodaksesi rauhan keitaan levottomassa 
ympäristössä

Aseta rengas päivääsi rauhoittamaan  
jommallekummalle puolelle nenää, korvalle, paidalle  
tai käytä kuin kaulakorua lähellä kasvoja 

Laita nenälle tai korvalle pitkien automatkojen ja 
lentomatkojen aikana nauttiaksesi tuotteen  
rauhoittavasta aromista

Käytä luodaksesi henkilökohtaisen aromaattisen  
keitaan kohdatessasi vahvoja hajuja ihmispaljoudessa  
tai tunkkaisissa tiloissa

OMINAISUUDET JA EDUT

KÄYTTÖEHDOTUS
 

Young Livingin Aroma Ringit luovat rauhoittavan ja 
pitkäaikaisen henkilökohtaisen aromaattisen keitaan, 
joka torjuu voimakkaita hajuja tungoksen keskellä. 
Aroma Ring on täysin ainutlaatuinen henkilökohtainen 
diffuuseri. Tämä pehmeä silikonirengas sopii mukavasti 
nenälle tai korvalle ja tarjoaa huomaamattomasti ja 
kätevästi tehokkaan aromaattisen kokemuksen jopa 
kuuden tunnin ajan. Ota tuote käyttöön matkustaessa, 
jännittävissä tilanteissa tai ikävän hajuisissa paikoissa.

Valitse ainutlaatuinen AromaEase-öljysekoitus, 
jossa mintunraikkaaseen virkistävyyteen yhdistyvät 
piparmintun, vihermintun, inkiväärin, kardemumman 
ja fenkolin aromit, tai kokeile Lavender-öljya 
sisältävää rengasta, joka rauhoittaa, tasapainottaa 
ja tukee rentoutumista. Käytä Aroma Ringiä omana 
henkilökohtaisena tuoksunasi minne ikinä menetkin. 
Sen rauhoittava tuoksu sopii hyvin meditaation, 
matkustamisen, joogan tai iltarutiinien yhteyteen, mutta 
myös tilanteisiin, joissa on voimakkaita hajuja.

8 yksittäispakattua Aroma Ringiä 
Aroma Ring with AromaEase – 32316     
Aroma Ring with Lavender – 32317

AROMA RINGS 

Aroma Ring with AromaEase - Lateksivapaa, Seed to 
Seal® -sertifioitu piparmintun, vihermintun, inkiväärin, 
kardemumman ja fenkolin eteeriset öljyt 

Aroma Ring with Lavender – Lateksivapaa, 
100-prosenttisen puhdas Seed to Seal® -sertifioitu 
laventelin eteerinen öljy

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT



Ota Aroma Ring pakkauksesta ja aseta rengas nenälle, 
korvalle tai lähelle kasvoja. Hengitä syvän rauhallisesti 
ja nauti. Suosittelemme yli 8-vuotialle lapsille käyttöä 
vanhempien valvonnassa.

Mikäli käytät Aroma Ringin uudelleen, suosittelemme, että 
steriloit ringin kunnolla käyttöjen välillä. Steriloimisesta 
huolimatta ringiä ei tule jakaa muiden kanssa. Älä käytä 
uudelleen, mikäli olet ollut sairas.

Uudelleenkäyttöä varten liota 2–5 minuutin ajan 
liuoksessa, jossa on 70 prosenttia alkoholia ja 30 
prosenttia vettä, anna kuivua 5–10 minuuttia ja lisää 1–2 
tippaa haluamaasi eteeristä öljyä. Anna kuivua kunnolla 
ennen kuin käytät uudelleen. Ajan kuluessa Aroma Ring voi 
alkaa hapertua. Hävitä se silloin välittömästi.

AINESOSAT

Potentiaalinen tukehtumisvaara. Säilytettävä alle 
8-vuotiaiden ja lemmikkien ulottumattomissa. 
Lopeta tuotteen käyttö, jos ihottumaa 
tai ihoärsytystä esiintyy. Vältä tuotteen 
joutumista silmiin. Aroma Ringit on valmistettu 
lateksivapaasta silikonista, jonka voi puhdistaa ja 
käyttää uudelleen. 

VAROITUKSET
 

KÄYTTÖOHJEET

AROMA RINGS 

Young Livingin ylelliset Aroma Ringit on suunniteltu luomaan 
rauhoittava ja pitkäaikainen henkilökohtainen aromaattinen 
keidas, joka torjuu voimakkaita hajuja tungoksen keskellä. 
Voit ottaa käyttöön joko AromaEase -öljysekoituksen tai 
Lavender-öljyn aromaattiset hyödyt joko kotona tai liikkeellä 
ollessasi ilman diffuuseria. Aroma Ringit tarjoavat myös uuden, 
kätevän ja yksinkertaisen tavan nauttia suosikkiaromistasi 
häiritsemättä muita. Valjasta itsellesi voimakas ja rauhoittava 
henkilökohtainen tuoksukeidas, josta vieressäsi istuvalla 
ihmisellä ei ole aavistustakaan.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Aroma Ring with AromaEase – Aromaattinen 
silikonirengas (lateksivapaa), Mentha piperita* 
(piparminttu) -öljy, Mentha spicata* (viherminttu) 
-lehtiuute, Zingiber officinale* (inkivääri) -juuriöljy, 
Elettaria cardamomum* (kardemumma) -siemenöljy, 
Foeniculum vulgare* (fenkoli) -öljy

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

 

Aroma Ring with Lavender – Aromaattinen 
silikonirengas (lateksivapaa), Lavandula angustifolia* 
(laventeli) -öljy

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

 


