
před použitím poradit se 

zdravotnickým odborníkem. 

•  Buďte opatrní při nanášení 

na citlivou pokožku.

Složení
Olej z listů Gaultheria 

procumbens, olej z Mentha 

piperita, olej ze Salvia officinalis, 

olej z listů/stonku Plectranthus 

amboinicus, pryskyřice z 

Copaifera officinalis, olej z listů 

Melaleuca viridiflora, olej z 

Lavandula angustifolia, olej ze 

dřeva Callitris introtropica, olej 

z pryskyřice Canarium luzonicum, olej z kořene Vetiveria 

zizanoides, olej ze semen Carum carvi, olej ze semen Hyptis 

suaveolens, olej z květů Chamomilla recutita.

Doplňkové produkty
• Masážní olej Ortho Sport®

• Masážní olej Ortho Ease®

• Deep Relief™ Roll-On

• Směs esenciálních olejů PanAway®

• Směs esenciálních olejů Relieve It®

Údaje o produktu          Směs esenciálních olejů Cool Azul 15 ml                                     539908

Věděli jste o tom?
•  Fyzická nečinnost je jedním z největších rizikových faktorů ohrožujících zdraví a podle odhadů je příčinou 

jednoho milionu úmrtí (cca 10 % z celkového počtu) ročně v evropském regionu WHO.
• Více než polovina populace evropského regionu není dostatečně fyzicky aktivní, aby splňovala zdravotnická 

doporučení.
• Dospělým ve věku 18–64 let se doporučuje 150 minut středně namáhavé fyzické aktivity týdně. 
• Esenciální oleje Dorado Azul a Plectranthus Oregano pocházejí z polí na farmách Young Living.

C O O L  A Z U L ™ 
Souhrnné informace o výrobku
Cool Azul™ je patentovaná směs esenciálních olejů 

vytvořená D. Garym Youngem. Lehké aroma Dorado Azul a 

hřejivá vůně Plectranthus Oregano (oba jsou exkluzivní oleje 

společnosti Young Living), společně s oleji z máty peprné, 

libavky, šalvěje, kopaivy, modrého cypřiše, elemi (kanárník 

luzonský) a dalšími působí chladivě na pokožku, především 

díky zařazení esenciálního oleje z máty peprné.

Naneste si tuto směs na pokožku pro chladivě příjemný 

pocit a zážitek z vůně. Cool Azul je ideální k použití 

před fyzickými činnostmi, během nich a rovněž po 

jejich ukončení. Upevněte k lahvičce kuličkový aplikátor 

AromaGlide™ a přibalte si tuto směs do svého sportovního 

vaku, taštičky nebo batohu pro rychlé a snadné použití 

na cestách. Ať cvičíte na jakékoli úrovni, směs Cool Azul 

je vhodná a snadno použitelná pro každého, a to i pro 

sportovní a fyzioterapeutické maséry.  

Hlavní přínosy
• Cool Azul má povzbuzující, ale i relaxační vůni.

• Nejprve pomůže při regeneraci po cvičení, poté 

zanechá na pokožce pocit hebkosti a hydratace.

Doporučené použití
•  Naneste na požadované místo. V případě citlivější 

pokožky zřeďte 5 kapek v 10 ml komplexu V-6™.  

Upozornění
•  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

•  Pouze pro vnější použití. 

•  Zamezte styku s očima a sliznicí. 

• Těhotné nebo kojící ženy, osoby užívající jakýkoli léčivý 

přípravek nebo trpící jakoukoli chorobou by se měly 
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