
• Handsfree, discreet en comfortabel

• Voorzien van een geur voor direct gebruik

• Latexvrije, heldere siliconen ring die veilig 
schoongemaakt en hergebruikt kan worden

• Veilig voor kinderen ouder dan acht jaar  
met ouderlijk toezicht en zwangere vrouwen 

Gebruik om rust en kalmte te stimuleren in onrustige 
omgevingen

Draag in de neus, het oor, op een shirt of een sieraad  
in de buurt van het gezicht om met rust en kalmte  
van de dag te genieten

Draag in de neus of het oor tijdens lange  
autoritten of vluchten voor een rustgevende geur

Gebruik om een persoonlijke oase van rust te creëren 
terwijl je omringd wordt door sterke geuren op drukke 
openbare plekken.

KENMERKEN EN VOORDELEN

AANBEVOLEN GEBRUIK

Aroma Rings, exclusief verkrijgbaar bij Young Living, 
zijn verfrissend en geurig en creëren een kalmerende 
en langdurige oase van geur perfect voor momenten 
waarop je omringd wordt door sterke geuren op drukke 
openbare plekken. De Aroma Ring is een persoonlijke 
verstuiver als geen ander. De zachte siliconen ring past 
comfortabel in de neus of het oor en levert op discrete, 
handige en effectieve wijze een aromatische ervaring 
die tot wel zes uur duurt. Gebruik deze ring tijdens het 
reizen, als je gevoelig bent voor geuren of vlinders in de 
buik hebt.

Je kunt kiezen uit onze exclusieve melange AromaEase 
- een frisse favoriet die de geur van pepermunt, groene 
munt, gember, kardemom en venkele combineert voor 
verfrissing en verjonging - of Lavender, zodat je van de 
rustgevende en harmonieuze voordelen kunt genieten 
(vooral geschikt voor stressvolle omgevingen). Gebruik 
de Aroma Ring als persoonlijke ondersteuning onderweg; 
de kalmerende geur zal geruststellend zijn tijdens het 
mediteren, reizen, yoga, de avondroutine of als je last 
hebt van sterke en vervelende geuren.

8 individueel verpakte Aroma Rings 
Aroma Ring met AromaEase - 32316     
Aroma Ring met Lavender - 32317

AROMA RINGS 

Aroma Ring met AromaEase – latexvrije ring van 
siliconen en 100% zuivere Seed to Seal®-gecertificeerde 
pepermunt-, groene munt-, gember-, kardemom- en 
venkelolie

Aroma Ring met Lavender – latexvrije ring van  
siliconen en 100% zuivere Seed to Seal®- 
gecertificeerde lavendelolie

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN



Haal de Aroma Ring uit de verpakking en plaats in de  
neus, op het oor of in de buurt van het gezicht. Haal 
vervolgens diep adem en geniet. Aanbevolen voor  
kinderen ouder dan acht jaar onder ouderlijk toezicht.

Als je de Aroma Ring wilt hergebruiken, raden we aan  
deze voor het hergebruik grondig te steriliseren Zelfs 
wanneer de ring gesteriliseerd is, wordt het niet 
aangeraden om deze te delen met anderen.  
Hergebruik de ring niet als je ziek bent geweest.

Voor hergebruik: combineer 70 procent 
ontsmettingsalcohol met 30 procent water en laat 2 tot 
5 minuten weken. Laat 5 tot 10 minuten drogen en breng 
vervolgens 1 tot 2 druppels van een etherische olie naar 
keuze aan. Laat de ring goed drogen voordat je deze 
hergebruikt. De Aroma Ring zal na verloop van tijd  
nalaten, gooi de ring dan meteen weg.

INGREDIËNTEN

Mogelijk verstikkingsgevaar. Buiten bereik van 
kinderen jonger dan acht jaar en huisdieren 
houden. Bij irritatie of uitslag het gebruik staken. 
Vermijd direct contact met de ogen. Aroma 
Rings zijn latexvrij siliconen ringen die veilig 
schoongemaakt en hergebruikt kunnen worden. 

WAARSCHUWINGEN

INSTRUCTIES

AROMA RINGS 

De exclusieve Aroma Rings van Young Living zijn ontworpen 
om een aromatische ervaring te bieden, zelfs als je een 
druk leven leidt. Je kunt nu zowel thuis als onderweg van de 
voordelen van onze etherische oliemelange AromaEase en 
lavendelolie genieten, zonder je zorgen te hoeven maken over 
het meenemen van een verstuiver of flesje olie. De Aroma Ring 
biedt een nieuwe, handige en eenvoudige manier om van 
je favoriete geuren te genieten zonder anderen af te leiden. 
Gebruik deze ring voor een krachtige, geruststellende en 
persoonlijke geurervaring waar de persoon naast je niks van 
merkt!

GESCHIEDENIS

Aroma Ring met AromaEase - Siliconen aromaring 
(latexvrij), Mentha piperita (pepermuntolie)*, Mentha 
spicata (groene muntextract)*, Zingiber officinale 
(gemberolie)*, Elettaria cardamomum (kardemomolie)*, 
Foeniculum vulgare (venkelolie)*

*100% pure etherische olie

Aroma Ring met Lavender - Siliconen aromaring 
(latexvrij), Lavandula angustifolia (lavendelolie)*

*100% pure etherische olie


