THIEVES® ROLL-ON
PRODUKTÖVERSIKT
Ta med dig värmen och den kryddiga doften överallt! Thieves
Roll-On är utspädd och redo att användas så att du aldrig behöver
vara utan den! Sitter du på ett flyg med ofräsch luft? Jobbar du på
ett kontor med dålig ventilation? Ska dina småttingar ha lekkamrater
på besök? Rulla på lite Thieves så är du redo för allt! Du kommer att
älska hur den fräschar upp luften. Använd den utvärtes och förälska
dig i dess mysiga och trygga doft.
®

HUVUDINGREDIENSER
De eteriska oljorna Clove, Lemon, Cinnamon Bark, Eucalyptus
Radiata och Rosemary

UPPLEV
Skruva av locket och börja rulla! Applicera Thieves Roll-On på
handlederna och nacken och njut av dess fräscha doft.

P R O D U KT B A KG R U N D
Thieves inspirerades av legenden om de fyra franska tjuvarna som på
1400-talet utformade en särskild kryddblandning med kryddnejlika,
rosmarin och andra växter som de använde när de plundrade
döende människor. Thieves Roll-On har inspirerats av berättelsen om
tjuvarna. Med en blandning av de eteriska oljorna Clove, Cinnamon
Bark, Lemon, Eucalyptus Radiata och Rosemary gör den här oljan dig
redo för vad som än kommer att hända!

FUNKTIONER & FÖRDELAR
• Den har en varm och kryddig doft som passar bra som parfym
• Med roll-on-funktion för bekväm och enkel applicering

R E KO M M E N D E R A D
A NVÄ N DN I NG
• Applicera Thieves Roll-On på
handlederna för en fräsch och
varm doft.
• Använd på nacken som en
kryddig parfym.
• Ta med den i handväskan och
använd innan du tar dig an
rusningstrafiken, långa resor eller
under en stressig arbetsdag.

ANVISNINGAR
Utvärtes användning: Applicera
generöst på handleder, nacke eller
axlar.

Utvärtes

VA R N I NG
Förvaras oåtkomligt för barn. Endast för utvärtes bruk. Undvik
kontakt med ögon och slemhinnor. Rådgör med en läkare före
användning om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller
lider av en sjukdom. Undvik direkt solljus eller UV-strålning i 12
timmar efter användning.

INGREDIENSER
Olja av Eugenia caryophyllus* (kryddnejlika), olja av Citrus
limon* (citron), olja av Cinnamomum zeylanicum* (kanel), olja
av Eucalyptus radiata*, olja av Rosmarinus officinalis* (rosmarin),
fraktionerad kokosolja
*100 % ren eterisk olja

• Innehåller de naturligt förekommande beståndsdelarna
kanelaldehyd (kanelbark), limonen (citron) och eukalyptus
(Eucalyptus Radiata och rosmarin)

VA N L IG A F R ÅG O R O C H SVA R
F. Finns det någon UV-varning i samband med användning av Thieves RollOn?
S. Ja, Thieves Roll-On innehåller den eteriska oljan Lemon som kan orsaka
ljuskänslighet. Undvik direkt solljus eller UV-strålning i 12 timmar efter
användning.

F. Kan Thieves Roll-On användas invärtes?
S. Thieves Roll-On är utformad för utvärtes bruk
och inte för invärtes bruk. Följ alltid anvisningarna
på etiketten på alla Young Living-produkter. Prova
Thieves®+ för invärtes bruk.

F. Måste man späda ut Thieves Roll-On för att använda den utvärtes?
S. Nej, Thieves Roll-On är redan utspädd så att den lätt och behändigt kan
användas utvärtes.
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