
Upozornenia
•  Uchovávajte mimo dosahu detí. 

•  Len na vonkajšie používanie.  

•  Zabráňte vniknutiu do očí a 

kontaktu so sliznicami. 

•  Pred použitím sa poraďte 

s lekárom, ak ste tehotná, 

dojčíte, užívate lieky alebo máte 

zdravotné problémy. 

• Pri citlivej pokožke nanášajte 

opatrne.

• Zabráňte pôsobeniu priameho 

slnečného svetla alebo UV lúčov 

12 hodín po aplikovaní výrobku.

Zloženie
olej z kôry Citrus reticulata (Tangerínka), olej z kôry Citrus 

aurantium dulcis (Pomaranč), olej z kvetov Cananga odorata 

(Ylang ylang), olej Pogostemon cablin (Pačuli), olej z listov 

Picea mariana (Čierny smrek z Northern Lights), olej z kvetov 

Chamomilla recutita (Matrikária), olej z koreňov Vetiveria 

zizanoides (Vetiver), olej Cistus ladaniferus (Cistus), olej z 

kôry Citrus aurantium bergamia (Bergamot), olej z listov 

Cinnamomum cassia (Škorica čínska), olej z kvetov Artemisia 

pallens (Davana).

Doplnkové produkty
•  Stress Away™ Roll-On s esenciálnymi olejmi

•  Tranquil™ Roll-On s esenciálnymi olejmi

•  Esenciálny olej Levanduľa (Lavender)

•  Masážny olej Relaxation™
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Vedeli ste, že?
•   Čierny smrek z Northern Lights obsiahnutý v tejto zmesi je exkluzívny esenciálny Young Living olej pestovaný 

a destilovaný na našej novej farme Northern Lights v Britskej Kolumbii v Kanade.
•  V Thajsku sa olej Ylang Ylang nanáša po kúpeli a často sa používa na prevoňanie bielizne.
•  Mandarínka-tangerínka pochádza z Ázie a do Európy ju priviezli na začiatku 19. storočia.
•  Esenciálny olej Pomaranč je lisovaný za studena zo šupky a obsahuje prírodnú zložku limonén.

P E A C E  &  C A L M I N G  I I ™
Zhrnutie produktu
D. Gary Young vytvoril Peace & Calming II™ špeciálne ako 

odporúčanú možnosť a alternatívu ku Peace & Calming. 

Gary starostlivo vybral toto nové zloženie, aby zostalo verné 

charakteru zloženia predchodcu a ponúklo ten istý zážitok.

Jemná vôňa zmesi Peace & Calming II obsahuje esenciálne 

oleje Mandarínka-tangerínka, Pomaranč, Ylang Ylang, 

Pačuli, Rumanček kamilkový, Vetiver, Cistus, Bergamot, 

Škorica čínska, Davana a exkluzívny Young Living olej Čierny 

smrek z Northern Lights. Táto patentovaná zmes vytvára 

relaxačnú a príjemnú arómu pri inhalovaní či rozptyľovaní. 

Rozrieďte a nanášajte lokálne na hydratáciu a skrášlenie 

pokožky.

Peace & Calming II obsahuje prírodné zložky germacrén 

D, linalol, alfa-pinén a bisabolol. Spolu s olejom Peace 

& Calming máte teraz na výber dve jedinečné a účinné 

možnosti, ktoré môžete použiť buď individuálne, alebo 

spolu na dokonalý zážitok!

Primárne výhody
•  Má relaxačnú a príjemnú vôňu, ktorá je vhodná do 

každého prostredia.

•  Pri lokálnom použití skrášľuje pokožku.

•  Môže sa rozriediť a nanášať lokálne na hydratáciu pleti.

•  Vytvára lahodnú a relaxačnú atmosféru pri inhalácii 

alebo rozptyľovaní.

Odporúčané použitie
•  Naneste na požadované miesto. V prípade 

precitlivenosti, rozrieďte 5 kvapiek v 10 ml prípravku 

V-6™. 

•  Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 1 hodinu 

trikrát denne.
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