
• Har en lugnande och avslappnande doft

• Främjar hälsosam hud

• Innehåller huvudbeståndsdelen alfa-pinen

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

• Applicera på huden på kvällen för att skapa en 
avslappnande miljö.

• Blanda med Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex och använd vid massage för en  
underbar, lugnande doft.

• Använd vid din dagliga ansiktstvätt eller applicera 
på huden direkt efter tvätt för att främja hud som 
ser frisk ut.

• Använd under fotsulorna eller i nacken som en del 
av din sängrutin.

Eterisk gullrisolja (Solidago canadensis) ångdestilleras från 
den gula blomman som växer i mängder i Nordamerika. 
Huvudbeståndsdelen i denna eteriska olja är alfa-pinen och 
den har många fördelar, bland annat främjar den hud som  
ser frisk ut och skapar en lugn och avslappnande miljö vid 
inandning.

Goldenrods starka blomdoft passar perfekt vid andliga 
övningar som hjälper till att lugna både kropp och sinne. 
Doften av Goldenrod kan förvandla varje utrymme till en 
avslappnande plats och passar perfekt att andas in när  
du behöver en välbehövlig paus från vardagen.

Produktstorlek 5 ml Artikelnummer 36944

GOLDENROD



Späd ut 1 droppe med 1 droppe Young Living V-6® 
eller olivolja och använd på önskat område vid 
behov.
 

INGREDIENSER

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för 
utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Rådgör med läkare före användning 
om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller 
har någon sjukdom.

VARNINGANVÄNDNING

GOLDENROD

Gullris är en blommande ört med gula blommor som tillhör 
växtfamiljen Asteraceae. Dess vetenskapliga namn, Solidago, 
kommer från det latinska ordet ”solidare” som betyder ”att 
stärka”. Växten hittas oftast i Nordamerika, men vissa arter 
hittas även i Europa. Den växer på bra i öppna områden såsom 
ängar, prärier, savanner och berg. Den finns på Young Livings 
gård Whispering Springs i Mona, Utah!

PRODUKTBAKGRUND

Blom-/blad-/stjälkextrakt av Solidago canadensis* 
(gullris)

Kan innehålla: limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan


