
DAVANA

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCIDZIAŁANIE

Pojemność 5 ml Kod produktu: 30510

Zastrzyk energii na cały dzień! Ciepły, 
słodki aromat olejku eterycznego 
Davana jest idealny zawsze wtedy, gdy 
potrzebujesz odrobiny otuchy  
i równowagi. Davana to roślina należąca 
do rodziny astrowatych, pochodząca  
z południowych Indii, gdzie tradycyjnie 
stosują ją uzdrowiciele praktykujący 
technikę ajurwedy, aby przywrócić balans 
trzech dosz, czyli energii ciała i ducha. 

•   Pozytywny wpływ roślin: dzięki swojemu 
egzotycznemu zapachowi Davana 
pomaga ograniczyć negatywne uczucia  
i wyzwolić pozytywne myślenie.

•   Olejek eteryczny Davana: pomaga 
utrzymać promienny wygląd skóry.  

•   Spersonalizuj swój zapach: Davana 
jest adaptacyjna, co oznacza, że inaczej 
pachnie i inaczej reaguje na każdą skórę. 

• Słodki, rozgrzewający i poprawiający samopoczucie zapach. 
• Naturalny zamiennik tradycyjnych perfum. 
• Pomaga utrzymywać zdrową równowagę między pracą  

a życiem prywatnym. 
• Wzmacnia pozytywne spojrzenie na życie. 
• Wyzwala duchowe doznania. 
• Jej egzotyczny aromat wywołuje romantyczny nastrój;  w niektórych 

kulturach Davana jest tradycyjnie używana jako afrodyzjak. 
• Pomaga utrzymać promienny wygląd skóry. 

Davana ma bogaty, owocowy aromat, 
który wywołuje uczucie spokoju, 
równowagi i zadowolenia. Rozpylaj 
zapach w ciągu dnia, aby utrzymać 
równowagę i jasność umysłu lub 
stosuj ten egzotyczny zapach do 
codziennej medytacji, aby wzmocnić 
duchowe odczucia zmysłowe podczas 
przywracania harmonii.

• Rozpylaj w pracy, szkole lub domu i pozwól, aby 
uspokajający aromat Davany pomógł Ci się 
zrelaksować i wprowadzić w stan równowagi. 

• Dodaj kilka kropli do płynu do mycia twarzy lub 
balsamu, aby nadać skórze promienny blask. 

• Wetrzyj kilka kropli w nadgarstki i szyję i pozwól, aby 
ten bogaty, owocowy zapach pomógł Ci pokonać 
negatywne uczucia i niezadowolenie przez cały dzień. 

• Używaj zamiast tradycyjnych perfum. 
• Dodaj do Young Living V-6® i stosuj do relaksującego  

i pielęgnującego masażu. 

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie 
do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu  
z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku 
ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków 
lub choroby, przed użyciem produktu należy 
skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB UŻYCIA                  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI                  

HISTORIA PRODUKTU

SKŁADNIKI
Olejek z kwiatów Artemisia pallens* (Davana) 
*100% czysty olejek eteryczny

 

Olejek eteryczny Davana jest uzyskiwany poprzez destylację parową liści, łodyg i żółtych kwiatów egzotycznej 
rośliny. Jego bogaty, owocowy zapach jest wykorzystywany na całym świecie do wzmacniania zapachów  
i perfum najwyższej klasy. Davana jest zapachem adaptacyjnym, co oznacza, że inaczej pachnie i inaczej reaguje 
na każdą skórę. Stosowany miejscowo, wydziela różny aromat w zależności od „chemii” własnego organizmu. 
Olejek eteryczny Davana znajduje się w kompozycjach Acceptance, Shutran, Awaken, Release i innych 
produktach Young Living.


