THIEVES+
P RO DU KT S A M M A N FAT T N I NG

ANVISNINGAR

Thieves+ är en kraftfull blandning av de eteriska oljorna
kryddnejlika, citron, kanel, Eucalyptus radiata och rosmarin
och den är inspirerad av legenden om de fyra franska
tjuvarna som på 1400-talet tillverkade en liknande aromatisk
blandning. Young Livings unika Thieves+-blandning
innehåller de naturligt förekommande beståndsdelarna
limonen, eugenol och eukalyptol och är en hyllning till
denna legend.

Späd ut 1 droppe Thieves+
med 4 droppar V-6TM
Vegetable Oil Complex
och fyll på i en kapsel. Ta en
gång dagligen eller enligt
rekommendation från en
vårdgivare.

DÄRFÖR ÄLSKAR VI DEN

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Thieves+ är en av Young Livings mest populära blandningar
och den kombinerar verksamma eteriska oljor i en distinkt,
kraftfull och kryddig kombination. Den är perfekt för invärtes
användning som kosttillskott eller i livsmedel och drycker
för den underbara smaken – Thieves+ är en nödvändig
ingrediens i din kryddhylla. Skäm bort dig själv genom att
tillsätta en droppe eller två i ditt dagliga NingXia Red®-shot
för en kryddig dryck som smakar underbart och är fylld
med näring.
•
•
•

Tillsätt Thieves+ i din varma favoritdryck för en härlig,
kryddig smak.
Ge bakverk och gröträtter extra smak med en eller två
droppar Thieves+.
Ge NingXia Red extra sting med en droppe Thieves+
för en festlig smak och arom.

Förvaras utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med
ögonen. Om du är gravid, ammar, tar medicin eller lider
av en sjukdom ska du först tala med en läkare innan du
använder produkten. Vid hudkontakt ska du undvika direkt
solljus och UV-strålar i 12 timmar. Kosttillskott ska inte
användas som ersättning för en varierad kost. Överskrid
inte den rekommenderade dagliga dosen.

INGREDIENSER
Olja av kryddnejlikeknoppar (Syzygium aromaticum)†,
olja av citronskal (Citrus limon)†, olja av kanelbark
(Cinnamomum verum)†, olja av eukalyptusblad
(Eucalyptus radiata)†, olja av rosmarinblad
(Rosmarinus officinalis)†
† 100 % ren eterisk olja

RO L IG A FA KTA

•
•
•
•

Thieves-sortimentet ger dig oljeinfuserade alternativ för vardagsuppgifter i hemmet.
Kanel prisades så högt av de gamla grekerna att de betraktade den som en värdig gåva åt kungligheter och
offrade den till gudarna.
Citron ger Thieves+ diskreta citrusnoter och innehåller den naturligt förekommande beståndsdelen limonen.
Rosmarin kommer från Medelhavsområdet och namnet består av de latinska orden ros (dagg) och marinus (sea),
som betyder havets dagg.

Kosttillskott ska inte användas som ersättning för en varierad kost. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
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#563108

SV

