
VARNING
Förvaras oåtkomlig 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. Undvik 
direkt solljus och UV-strålning i upp till 12 timmar  
efter användning.

FÖRVARING
Förvara på en sval och mörk plats.

PRODUKTÖVERSIKT
Dröm sött med några droppar av Young Living 
Seedlings-oljan Calm. Den milda oljan är utformad 
med de minsta familjemedlemmarna i åtanke. Som en 
vaggvisa på flaska hjälper den rogivande doften av 
blommor dig och familjen att koppla av.

HUVUDINGREDIENSER
Eteriska oljor av lavendel, koriander, bergamott,  
ylang ylang och geranium.

PRODUKTBAKGRUND
Vi vet att du dagligen tar hundratals beslut om din 
familjs hälsa och välbefinnande. Vi skapade Seedlings-
sortimentet för att underlätta för dig att välja rätt 
produkter till familjens yngsta medlemmar. De noga 
utvalda eteriska oljorna i blandningen Seedlings  
Calm har en inbjudande doft. Doften av lavendel  
och koriander balanseras av inslag av ylang ylang  
och geranium.

FÖRDELAR OCH FUNKTIONER
• Har en söt och rogivande doft som passar särskilt 

bra vid läggdags.

• Använd den i en avkopplande kvällsrutin med din 
bebis.

• Innehåller 100 procent rena eteriska oljor.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
• Tillsätt några droppar i en doftspridare för att 

sprida doften.

SEEDLINGS CALM
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SEEDLINGS CALM

F: Kan man ta oljeblandningen Seedlings Calm invärtes?

S: Seedlings Calm är avsedd enbart för aromatisk 
användning och bör inte användas invärtes eller 
appliceras på huden. Följ alltid anvisningarna på 
etiketten på alla Young Living-produkter.

F: Kan vuxna använda oljan Seedlings Calm?

S: Ja! Hela familjen kan använda Seedlings Calm.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Seedlings Calm 5 ml Artikelnummer 26751   

INGREDIENSER
Olja av Lavandula angustifolia* (lavendel), kapryl-/
kaprin-triglycerid, olja av frön från Coriandrum 
sativum* (koriander), olja av skal från Citrus 
aurantium bergamia* (bergamott – fri från 
furokumarin), olja av Cananga odorata* (ylang 
ylang), olja av Pelargonium graveolens* (geranium).

Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, 
bensylsalicylat**, citral**, citronellol**, kumarin**, 
eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, 
limonen**, linalool**.

*100 % ren eterisk olja

**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan


