
DAVANA

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI EXPERIENȚĂ

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 30510

Începe-ți ziua cu un impuls echilibrant!  
Aroma caldă, dulce a uleiului esențial 
Davana este perfectă într-o zi în care ai 
nevoie de încurajare și echilibru.  Planta 
Davana este un membru al familiei de 
margarete și este originară din sudul Indiei, 
unde este folosită în mod tradițional de 
către vindecătorii ayurvedici pentru a 
echilibra cele trei Doshas sau energii, în 
întregul corp și spirit. 

•   Pozitivitate alimentată de plante:  Davana 
poate ajuta la stoparea sentimentelor 
negative și te poate direcționa către un mod 
pozitiv de gândire cu aroma sa exotică. 

•   Ulei esențial Davana:  Susține aspectul 
strălucitor al pielii tale.   

•   Personalizează-ți parfumul:  Davana e   
adaptivă, ceea ce înseamnă că miroase și 
reacționează în funcție de persoană.

• Are un miros dulce, cald și reconfortant.  
• Un înlocuitor natural al parfumului tradițional.  
• Ajută la susținerea echilibrului dintre viața personală și 

cea privată.  
• Îți sporește perspectiva pozitivă asupra vieții.  
• Sporește sentimentele de spiritualitate. 
• Elevează romantismul cu aroma sa exotică;  Davana este 

utilizată în mod tradițional ca afrodisiac în unele culturi.  
• Susține strălucirea pielii. 

Davana are o aromă bogată, fructată, care 
încurajează sentimente de liniște, echilibru și 
recunoștință.  Difuzează-i mirosul în timpul 
zilei pentru a menține echilibrul și claritatea 
sau pentru a incorpora parfumul său exotic în 
meditația zilnică pentru a spori sentimentele de 
spiritualitate în timp ce restabilește echilibrul. 

• Difuzează-l la muncă, la școală sau acasă și permite-i 
aromei calmante ale uleiului Davana să te relaxeze și să te 
reechilibreze. 

• Adaugă câteva picături în demachiantul tău pentru a 
susține strălucirea pielii.  

• Aplică câteva picături pe încheieturi și pe gât și lasă 
mireasma bogată, fructată să te scape de acele 
sentimente negative care apar de-a lungul zilei.  

• Utilizează-l în locul parfumului tău obișnuit.  
• Adaugă-l în Young Living V-6® pentru un masaj relaxant.  

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar 
pentru uz extern. A se ține departe de ochi 
și de membranele mucoase. Dacă ești 
însărcinată, alăptezi, iei medicamente sau 
ai o afecțiune medicală, consultă un cadru 
medical înainte de folosirea  
acestui produs. 

INSTRUCȚIUNI                  AVERTISMENTE                  

CONTEXTUL PRODUSULUI

INGREDIENTE: 
Artemisia pallens* (ulei din flori de Davana) 
* Ulei esențial 100% pur 

Uleiul esențial Davana este produs prin distilarea cu aburi a frunzelor, tulpinilor și a florilor  
galbene ale acestei plante exotice.  Mireasma sa bogată, fructată, este utilizată în toată lumea  
pentru a îmbunătăți parfumurile exclusive.  Davana este adaptivă, ceea ce înseamnă că miroase diferit în funcție 
de persoană. Când este aplicată local, emană o aromă diferită în funcție de chimia personală a fiecăruia.  Poți 
găsi uleiul esențial Davana în Acceptance, Shutran, Awaken, Release și alte produse Young Living.


