
• Patogaus, ilgalaikio naudojimo, subtilios išvaizdos

• Iš anksto praturtintas aromatu momentiniam 
naudojimui

• Pagaminta iš skaidraus silikono be latekso, kurį  
saugiai galima valyti ir pakartotinai naudoti

• Saugus naudoti nėščioms moterims ir vyresniems  
nei 8 metų vaikams, prižiūrint tėvams

Naudokite, kad ramiai jaustumėtės būdami chaotiškoje 
aplinkoje

Uždėkite žiedą ant nosies, ausies, prikabinkite prie  
drabužių ar tiesiog nešiokite kaip papuošalą – būdų 
mėgautis patinkančiu aromatu yra daug

Užkabinkite ant nosies ar ausies – raminantį aromatą 
galėsite justi ilgų kelionių automobiliu ar lėktuvu metu

Naudokite erdvėse, kuriose daug žmonių ar juntamas 
tvankumas

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

„Young Living“ aromatinis žiedas – tikra atgaiva. Tai 
raminanti, ilgalaikė asmeninė aromatinė oazė – puikus 
pasirinkimas laiką leidžiant erdvėse, kuriose yra daug 
žmonių ar stiprūs nemalonūs kvapai. „Aroma Ring“ – 
unikalus nedidelis asmeninis garintuvas. Šis švelnus 
silikono žiedas patogiai laikosi ant nosies ar ausies, 
efektyviai ir subtiliai iki 6 valandų skleisdamas kvapą. 
Naudokite šį aromatinį žiedą keliaudami, jei jautriai 
reaguojate į aplink esančius kvapus ar pilve jaučiate 
„drugelius“.

Galite rinktis iš dviejų aromatų: gaivaus „AromaEase“ 
aliejų mišinio (pipirmėčių, šaltmėčių, imbierų, 
kardamonų ir pankolių aliejų derinio) arba raminančio, 
atpalaiduojančio levandų eterinio aliejaus. Naudokite 
„Aroma Ring“ žiedą kad ir kur būtumėte; raminantis 
aromatas pravers užsiimant meditacija, joga, keliaujant, 
prieš miegą bei esant tvankioje, stiprių kvapų sklidinoje 
patalpoje.

8 individualiai supakuoti aromatiniai žiedai 
„Aroma Ring with AromaEase“ – 32316     
„Aroma Ring with Lavender“ – 32317

„AROMA RINGS“ 

„Aroma Ring with AromaEase“ – šis žiedas pagamintas 
iš silikono (be latekso) ir yra praturtintas 100 % grynais, 
„Seed to Seal®“ sertifikuotais aliejais: pipirmėčių, 
šaltmėčių, imbierų, kardamonų ir pankolių

„Aroma Ring with Lavender“ – šis žiedas pagamintas 
iš silikono (be latekso) ir yra praturtintas 100 % grynu, 
„Seed to Seal®“ sertifikuotu levandų eteriniu aliejumi

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI



Išimkite „Aroma Ring“ žiedą iš pakuotės ir pritvirtinkite 
prie nosies, ausies ar netoli veido; giliai kvėpuokite 
ir mėgaukitės. Rekomenduojama naudoti vaikams, 
vyresniems nei 8 metų amžiaus, prižiūrint tėvams.

Jei pakartotinai naudojate „Aroma Ring“, rekomenduojame 
kruopščiai sterilizuoti žiedą kaskart iš naujo jį naudojant. 
Net ir sterilizavus, nereikėtų dalintis šiuo žiedu su kitais 
žmonėmis. Jei sergate, pakartotinai to paties žiedo 
nenaudokite.

Norėdami žiedą pakartotinai naudoti, 2–5 minutes 
pamirkykite 70 % spirite ir 30 % vandens tirpale, leiskite 
išdžiūti 5–10 minučių. Tuomet užlašinkite 1–2 lašus 
pageidaujamo eterinio aliejaus. Prieš vėl naudodami, 
kruopščiai nusausinkite. Laikui bėgant šis aromatinis 
žiedas gali pradėti skilti; nedelsdami jį išmeskite.

INGREDIENTAI

Galima užspringimo grėsmė. Laikykite atokiau nuo 
vaikų iki 8 metų amžiaus ir gyvūnų. Jei atsirado 
bėrimas ar oda sudirgo, nustokite naudoti. Venkite 
tiesioginio kontakto su akimis. „Aroma Rings“ 
žiedai pagaminti iš silikono (be latekso), kurį 
išvalius saugu pakartotinai naudoti. 

ĮSPĖJIMAI

INSTRUKCIJOS

„AROMA RINGS“ 

Išskirtinis „Young Living“ siūlomas aromatinis žiedas „Aroma 
Ring“ siūlo unikalią aromatinę patirtį aplink siaučiant 
kasdieniam chaosui. Išnaudokite „AromaEase“ aliejų mišinio 
ir levandų eterinio aliejaus privalumus – tiek būdami namie, 
tiek keliaudami. Naudoti ypač patogu – nereikia su savimi 
nešiotis aliejų buteliukų ar šalia turėti įprastai naudojamo 
garintuvo. „Aroma Ring“ – tai naujas, patogus, paprastas 
būdas mėgautis pamėgtais kvapais netrukdant aplinkiniams. 
Susikurkite malonią aromatinę oazę, kuri priklausys tik jums. 
Šalia sėdintis asmuo nesuos!

PRODUKTO INFORMACIJA

„Aroma Ring with AromaEase“ – silikoninis aromatinis 
žiedas (be latekso), Mentha piperita* (pipirmėčių) 
aliejus, Mentha spicata* (šaltmėčių) lapų ekstraktas, 
Zingiber officinale* (imbiero) šaknų aliejus, Elettaria 
cardamomum* (kardamono) sėklų aliejus, Foeniculum 
vulgare* (pankolių) aliejus

* 100 % grynas eterinis aliejus

„Aroma Ring with Lavender“ – silikoninis aromatinis 
žiedas (be latekso), Lavandula angustifolia* (levandų) 
aliejus

* 100 % grynas eterinis aliejus


