
• Parfum discret și confortabil

• Pre-infuzat pentru aplicare instantanee oriunde

• Fabricat din silicon transparent, fără latex, care este 
sigur pentru curățare și reutilizare

• Sigur pentru femeile însărcinate și copiii cu vârsta de 
peste 8 ani, sub supravegherea părinților.

Se utilizează pentru a crea calm și liniște în mediile agitate

Așează inelul pe orice parte a nasului, pe ureche, pe 
cămașă sau ca o bijuterie lângă față pentru a te relaxa și 
a aduce calmul în ziua ta. 
 

Se pune pe nas sau pe ureche în timpul călătoriilor lungi  
cu mașina sau al zborurilor pentru o aromă liniștitoare

Se utilizează pentru a crea o oază de aromă personală 
atunci când se întâlnesc mirosuri puternice în locuri 
aglomerate sau înfundate

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Exclusiv la Young Living și oferind un companion 
răcoritor și parfumat, inelele de aromă Young Living 
creează o oază de aromă personală liniștitoare și de 
lungă durată, perfectă pentru a fi folosită atunci când 
te confrunți cu mirosuri puternice în spații publice 
aglomerate. Inelele de aromă sunt aromatizatoare 
personale unice. Acest inel din silicon moale se 
potrivește confortabil pe nas sau pe ureche pentru a 
oferi o experiență aromatică discretă, convenabilă și 
eficientă timp de până la șase ore. Ia-l când călătorești, 
când ești sensibil la mirosuri sau când simți "fluturi în 
stomac". 

Poți alege între amestecul nostru exclusiv de uleiuri 
esențiale AromaEase, un favorit proaspăt care combină 
aromele de mentă, mentă verde, ghimbir, cardamom 
și fenicul într-o respirație de răcorire și întinerire 
mentolată sau uleiul esențial de lavandă, care oferă 
calm, proprietăți de echilibrare (într-un mediu stresant) 
și susține sentimentele de relaxare pașnică. Folosește 
inelul Aroma Ring pe care l-ai ales ca un companion 
aromatic personal oriunde te-ai duce; parfumul liniștitor 
îți va fi reconfortant în timpul meditației, călătoriilor, 
practicii de yoga, rutinei de somn nocturn sau atunci 
când întâlnești mirosuri puternice și neplăcute.

8 inele aromatice ambalate individual 
Inel aromatic cu AromaEase - 32316     
Inel aromatic cu Lavender- 32317

INELE AROMATICE 

Inel aromatic cu AromaEase - silicon fără latex și uleiuri 
esențiale de mentă, mentă, mentă verde, ghimbir, 
cardamom și fenicul 100% pure, certificate Seed to 
Seal®.

Inel aromatic cu lavandă - silicon fără latex și ulei 
esențial de lavandă 100% pur, certificat Seed to Seal®.

INGREDIENTE DE BAZĂ 



Îndepărtează inelul aromatic din ambalaj și pune-l pe nas, 
pe ureche sau lângă față; apoi respiră adânc și bucură-te. 
Recomandat pentru copii peste 8 ani, sub supravegherea 
părinților.

Dacă reutilizezi inelul aromatic, îți recomandăm să îl 
sterilizezi bine între fiecare utilizare. Chiar și în cazul 
sterilizării, acesta nu trebuie împărțit cu alte persoane. 
Dacă ai fost bolnav, nu reutiliza inelul.

Pentru a-l reutiliza, înmoaie-l într-o soluție de 70% alcool 
de frecare și 30% apă timp de 2-5 minute, lasă-l să se 
usuce timp de 5-10 minute și adaugă 1-2 picături din 
uleiul esențial preferat. Se usucă temeinic înainte de a fi 
utilizat din nou. În timp, inelul aromatic poate începe să se 
degradeze; scapă de el imediat.

INGREDIENTE 

Risc potențial de sufocare. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor. Dacă apar erupții sau iritații, se 
întrerupe utilizarea. Evită contactul cu ochii. Inelele 
aromatice sunt fabricate din silicon fără latex, care 
poate fi curățat și reutilizat în siguranță. 

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI

INEL AROMATIC 

Inelul exclusivist Aroma Ring de la Young Living a fost conceput 
pentru a oferi o experiență aromatică privată, având în 
vedere stilul tău de viață ocupat. Acum poți profita de 
beneficiile amestecului nostru de uleiuri esențiale AromaEase 
sau ale uleiului esențial de lavandă atunci când ești acasă 
sau în deplasare, fără a fi nevoie să-ți faci griji cu privire la 
împachetarea sticlelor de ulei sau a unui aromatizator. Inelul 
aromatic oferă, de asemenea, o modalitate nouă, convenabilă 
și simplă de a te bucura de aromele tale preferate fără a 
distrage atenția celorlalți. Pune-ți unul pentru o oază de aromă 
puternică, liniștitoare și personală, pe care străinul care stă 
lângă tine nici nu o va observa!

CONTEXTUL PRODUSULUI

Inel aromatic cu AromaEase - inel aromatic din 
silicon (fără latex), ulei de Mentha piperita* (mentă), 
extract de frunze de Mentha spicata* (mentă), ulei 
din rădăcină de Zingiber officinale* (ghimbir), ulei din 
semințe de Elettaria cardamomum* (cardamom), ulei de 
Foeniculum vulgare* (fenicul).

* Ulei esențial 100% pur 

Inel aromatic cu lavandă - Inel aromatic din silicon (fără 
latex), ulei de Lavandula angustifolia* (lavandă)

* Ulei esențial 100% pur 


