
• Rent Seed to Seal-certifierat vaniljoleoresin 
i fraktionerad kokosolja

• En fyllig och söt doft

• En balanserad doftprofil 

• En rogivande doft

• Vårdar och återfuktar hud och hår

• Passar bra ihop med eteriska oljor

• Ger en behaglig och inbjudande känsla när den 
används utvärtes 

• Den nostalgiska doften väcker fina minnen när man 
andas in den

• Innehåller de naturligt förekommande 
beståndsdelarna vanillin och vanillinsyra

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Vanilj har en varm och söt doft och är med rätta en av de 
mest populära och omtyckta dofterna i världen. Young Livings 
exklusiva vaniljoleoresin har en mild och inbjudande doftprofil 
med en balanserad doft som väcker fina minnen när den 
används utvärtes.

Vårt rena och etiskt framställda vaniljoleoresin kommer från 
bönor som växer i nordvästra Madagaskar och extraheras med 
en unik metod som har utvecklats åt Young Living. Den här 
processen gör att vår vanilj behåller sin fylliga och klassiska 
doft och fungerar väl tillsammans med Young Livings eteriska 
oljor. För att få fram rätt vaniljoleoresin måste man avlägsna 
den naturliga etylalkoholen från franska sockerbetor. Produkten 
bearbetas sedan med kokosolja. Många kommersiella 
vaniljprodukter är syntetiska men Young Livings Vanilla är ren, 
kvalitetstestad och uppfyller vår strikta Seed to Seal®-standard.

Vanilla har en ren och fyllig doft som kan ändras något beroende 
på hur du använder den. Den förhöjer och kompletterar också 
många andra dofter. Applicera Vanilla för att skapa en behaglig 
och inbjudande känsla och för att njuta av den naturligt 
rogivande doften. Blanda den med dina favoritoljor från Young 
Living för att skapa en personlig parfym.

Produktstorlek 5 ml Artikelnummer 35113

VANILLA



• Skapa en mysig och behaglig stämning med hjälp av 
Vanillas rogivande doft

• Använd den som en bas i doftblandningar och 
blanda med Cinnamon, Ylang Ylang, Orange eller din 
favoritolja

• Blanda Vanilla med din favoritolja för att skapa en 
personlig parfym

Förvaras utom räckhåll 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.

Vanilla planifolia (vaniljextrakt) och kapryl-/kaprin-
triglycerid (fraktionerad kokosolja)

Rent vaniljoleoresin i fraktionerad kokosolja

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
 

VARNING INGREDIENSER

ANVÄNDNING

Applicera på önskat område. Om känslighet 
uppstår, späd ut med Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex. 

VANILLA

Vanilj kommer från Vanilla planifolia, en vaniljorkidé på vilken 
vaniljstänger växer. Att framställa vanilj är en komplicerad 
process eftersom det kan ta fyra år för växten att mogna. 
På växten blommar orkidéer som endast blommar i ett dygn 
och som måste pollineras för hand inom 8–12 timmar så att 
frökapseln kan växa. Hela processen – från odling till pollinering, 
torkning och förberedelse inför export – tar cirka ett år.

Young Livings Vanilla är inte ett extrakt eller en absolut som 
båda till största delen innehåller alkohol och inte går att blanda 
med eteriska oljor. Forskningsinstitutet D. Gary Young Research 
Institute upptäckte detta misstag i kommersiella vaniljextrakt och 
-absolut och tog fram en vaniljprodukt som uppfyller våra Seed 
to Seal-kvalitetskrav och går att blanda med våra eteriska oljor. 
Det tog mer än ett år tills de hade hittat rätt produkt och med 
en unik extraktionsmetod med vaniljoleoresin och fraktionerad 
kokosolja kunde de framställa en vaniljprodukt som inte bara är 
ren utan också passar mycket bra ihop med eteriska oljor.

PRODUKTBAKGRUND


