
• Behaglig, upplyftande doft

• En inspirerande doft som får dig att acceptera ditt 
förflutna och leva till fullo i nuet

• Hjälper till att skapa ditt bästa ”jag”

• Ger dig en känsla av lugn och styrka

• Ingår i kollektionen Feelings

• Northern Lights Black Spruce

• Ylang Ylang

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

HUVUDINGREDIENSER

• Massera in på axlar, nacke och rygg för en rogivande 
och centrerande doft.

• Använd vid meditation eller yoga för att hjälpa dig 
vara närvarande i stunden.

• Applicera på handlederna medan du skriver dagbok 
för att hjälpa till att tömma sinnet på känslomässigt 
bråte och distraktioner.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Den eteriska oljeblandningen Present Time har en utsökt doft 
som kan skapa en stärkande stämning. När den används 
på huden hjälper Present Time dig att koncentrera dig på 
nuet så att du kan överkomma ditt förflutna och fokusera på 
framtiden. Den skapades för att hjälpa dig vara närvarande 
just nu. Doften av denna oljeblandning kan minska oro i 
vardagen och hjälpa dig in i nuet. Att vara närvarande i 
stunden är nyckeln till att utvecklas och fortsätta framåt, 
vilket gör att du kan bli ditt bästa jag. 

Produktstorlek 5 ml Artikelnummer 33410

PRESENT TIME



PRESENT TIME

ANVÄNDNING

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

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

VARNING

Olja av Prunus amygdalus dulcis (sötmandel), olja av Citrus aurantium amara* (pomerans), olja 
av Picea mariana* (svartgran), olja av Cananga odorata* (ylang ylang)

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

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

INGREDIENSER


