
• Fragrância contínua num formato prático,  
discreto e confortável.

• Pré-infundidos para uma aplicação instantânea  
em qualquer lado.

• Elaborados com silicone sem látex que é seguro,  
pode ser limpo e reutilizado.

• Seguros para mulheres grávidas e crianças com  
mais de 8 anos com supervisão parental.

Utiliza-os para desfrutar de calma e tranquilidade em 
ambientes de inquietação.

Coloca o anel em qualquer um dos lados do nariz, na 
orelha, na camisa, ou como peça de joelharia perto da 
cara para relaxar e dar um ambiente tranquilo ao teu dia.

Coloca-o no nariz ou na orelha durante viagens de carro 
ou voos longos para promover um aroma reconfortante.

Utiliza-o para criar um oásis aromático pessoal quando 
quiseres combater cheiros fortes em lugares lotados e 
abafados.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

USOS SUGERIDOS

Os Aroma Rings exclusivos da Young Living 
proporcionam um toque fragrante e refrescante que 
cria um oásis aromático pessoal reconfortante e de 
longa duração e são perfeitos para serem utilizados 
quando quiseres combater os cheiros fortes em lugares 
lotados e abafados. O Aroma Ring é um difusor pessoal 
diferente de qualquer outro. Este anel de silicone macio 
encaixa-se de maneira confortável no nariz ou na orelha 
e promove uma experiência aromática discreta, cómoda 
e eficaz durante até 6 horas. Utiliza-os quando estiveres 
a viajar, quando estiveres mais sensível a determinados 
cheiros ou quando sentires "borboletas" na barriga.

Seleciona entre a nossa mistura de óleos essenciais 
AromaEase, uma mistura fresca que combina os aromas 
de hortelã-pimenta, hortelã, gengibre, cardamomo 
e funcho, que proporciona uma lufada de ar fresco 
mentolado e revigorante ou o óleo essencial Lavender 
que proporciona propriedades calmantes e equilibrantes 
(num ambiente stressante) e promove sentimentos de 
relaxamento. Utiliza o Aroma Ring que preferires como 
um companheiro aromático pessoal em qualquer lado, 
o seu aroma calmante será reconfortante durante a 
meditação, as viagens, a prática de ioga, a tua rotina 
noturna ou quando quiseres combater cheiros fortes.

8 Aroma Rings embalados individualmente. 
Aroma Ring com AromaEase: 32316     
Aroma Ring com Lavender: 32317

AROMA RINGS 

Aroma Ring com AromaEase: silicone sem látex e óleos 
essenciais de hortelã-pimenta, hortelã, gengibre, 
cardamomo e funcho 100% puros com o certificado 
Seed to Seal®.

Aroma Ring com Lavender: silicone sem látex e óleo 
essencial de lavanda 100% puro com o certificado Seed 
to Seal®.

INGREDIENTES PRINCIPAIS



Retira o Aroma Ring da embalagem e coloca-o no nariz, 
na orelha ou perto da cara e, em seguida, respira fundo  
e desfruta. Recomendado para crianças com mais de  
8 anos com supervisão parental.

Se reutilizas o teu Aroma Ring, recomendamos que o 
esterilizes completamente depois de cada utilização. 
Mesmo depois de esterilizado, este produto não deve ser 
partilhado com outras pessoas. Se estiveste doente,  
não o reutilizes.

Para reutilizá-lo, deixa-o de molho numa solução de 
70% de álcool isopropílico e 30% de água durante 2 a 
5 minutos. Deixa-o a secar durante 5 a 10 minutos e 
adiciona 1 a 2 gotas do teu óleo essencial favorito.  
Seca-o bem antes de utilizar outra vez. Com o tempo, o 
teu Aroma Ring pode começar a degradar-se; descarta-o 
imediatamente.

INGREDIENTES

Potencial risco de asfixia. Manter fora da vista e 
do alcance das crianças com menos de 8 anos e 
dos animais de estimação. Interromper o uso se 
ocorrer irritação. Evitar o contacto com os olhos. 
Os Aroma Rings foram elaborados com silicone 
sem látex que é seguro para limpar e reutilizar. 

PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES

AROMA RINGS 

Os Aroma Rings exclusivos da Young Living foram concebidos 
para proporcionar uma experiência aromática privada, tendo 
em conta o teu estilo de vida ocupado. Agora podes aproveitar 
os benefícios da nossa mistura de óleos essenciais AromaEase 
ou do óleo essencial Lavender em casa ou em qualquer lado 
sem teres de levar frascos de óleos ou um difusor contigo. Os 
Aroma Rings também são uma forma nova, cómoda e simples 
de poderes desfrutar dos teus aromas favoritos sem teres a 
distração de todos os outros. Coloca um para promover um 
oásis aromático pessoal potente e reconfortante que nem o 
estranho sentado ao pé de ti notará.

HISTÓRIA DO PRODUTO

Aroma Ring com AromaEase: anel aromático de silicone 
(sem látex), óleo de Mentha piperita* (Hortelã-pimenta), 
extrato de folha de Mentha spicata* (Hortelã), óleo de 
raiz de Zingiber officinale* (Gengibre), óleo de semente 
de Elettaria cardamomum* (Cardamomo), óleo de 
Foeniculum vulgare* (Funcho).

* Óleo essencial 100% puro.

Aroma Ring com Lavender: anel aromático de silicone 
(sem látex), óleo de Lavandula angustifolia* (Lavanda).

* Óleo essencial 100% puro.


