
DAVANA

FUNKTIONER OCH FÖRDELARUPPLEV
 

Produktstorlek 5 ml Artikelnummer 30510

Skapa balans i vardagen! Den varma 
och söta doften av den eteriska oljan 
Davana passar perfekt på dagar då du 
behöver lite uppmuntran och balans. 
Artemisia pallens tillhör släktet malörter 
och kommer från södra Indien där 
växten traditionellt sett har använts inom 
ayurveda för att hitta balans i de tre 
doshorna eller energin i hela kroppen och 
själen. 

•   Växtbaserad positivitet: Davana kan  
hjälpa dig att motverka negativa känslor 
och främja positivt tänkande med dess 
exotiska doft. 

•   Den eteriska oljan Davana: Främjar   
strålande hud.  

•   Få en personlig doft: Davana är 
anpassningsbar och doftar och reagerar 
olika från person till person.

  

• Doftar sött, varmt och behagligt. 
• Ett naturligt alternativ till traditionell parfym. 
• Främjar en hälsosam balans mellan arbete och fritid. 
• Ger dig en mer positiv framtidsutsikt. 
• Främjar andlighet. 
• Dess exotiska doft skapar en romantisk stämning. I vissa kulturer 

används Davana traditionellt sett som ett afrodisiakum. 
• Främjar strålande hud. 

Davana har en fruktig doft som främjar 
känslor av lugn, balans och belåtenhet. 
Sprid doften under dagen för att 
känna balans och klarhet eller använd 
den exotiska doften vid din dagliga 
meditation för att känna större andlig 
koppling och balans.

• Sprid oljan i hemmet, i skolan eller på jobbet och låt den 
lugnande doften av Davana hjälpa dig att koppla av och 
hitta balans. 

• Tillsätt några droppar i en ansiktsrengöring eller lotion för 
att få mer lyster. 

• Gnugga in några droppar på handlederna och nacken 
och låt den fruktiga doften få dig att glömma de negativa 
tankarna och missnöjet från dagen som har gått. 

• Använd i stället för din vanliga parfym. 
• Blanda med Young Living V-6® och ge dig själv en 

avkopplande massage. 

Förvaras oåtkomligt 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.

ANVISNINGAR                  VARNING                   

PRODUKTBAKGRUND

INGREDIENSER

Artemisia pallens-olja* (davana) 
*100 % ren eterisk olja

Den eteriska oljan Davana framställs genom att blad, stjälkar och gula blommor från den exotiska växten 
ångdestilleras. Dess fruktiga doft används världen runt för att berika lyxiga parfymer och dofter. Davana 
är anpassningsbar och doftar och reagerar olika från person till person. När den används på huden doftar 
den olika beroende på ens personliga kemi. Den eteriska oljan Davana finns i Acceptance, Shutran, Awaken, 
Release och andra Young Living-produkter.


