
•  Vain ulkoiseen käyttöön. 

•  Pidä poissa silmistä ja 

limakalvoilta. 

•  Jos olet raskaana, imetät 

tai jos sinulla on lääkitys tai 

todettu sairaus, varmista 

tuotteen soveltuvuus 

terveydenhuollon 

ammattilaiselta ennen 

käyttöä. 

•  Ole varovainen, jos levität 

tuotetta herkälle iholle.

Ainesosat
Gaultheria procumbens 

-lehtiöljy, mentha piperita -öljy, salvia officinalis -öljy, 

plectranthus amboinicus -lehti/varsiöljy, copaifera officinalis 

-pihka, melaleuca viridiflora -lehtiöljy, lavandula angustifolia 

-öljy, callitris introtropica -puuöljy, canarium luzonicum 

-kumiöljy, vetiveria zizanoides -juuriöljy, carum carvi 

-siemenöljy, hyptis suaveolens -siemenöljy, chamomilla 

recutita -kukkaisöljy.

Täydentävät tuotteet
•  Ortho Sport® -hierontaöljy (Ortho Sport® Massage Oil)

•  Ortho Ease® -hierontaöljy (Ortho Ease® Massage Oil)

•  Deep Relief™ Roll-On -puikko

•  Eteerinen PanAway®-öljysekoitus (PanAway® Essential 

Oil Blend)

•  Eteerinen Relieve It™ -öljysekoitus (Relieve It™ Essential 

Oil Blend)

Tuotetiedot       Eteerinen Cool Azul -öljysekoitus (Cool Azul Essential Oil Blend) 15 ml                 Tuotekoodi 539908

Tiesitkö?
•  Fyysinen epäaktiivisuus on yksi suurimmista terveyden riskitekijöistä, joka johtaa WHO:n tutkimusten mukaan 

Euroopassa arviolta miljoonaan (10 % kaikista kuolemista) kuolemaan vuodessa.
• Yli puolet Euroopan alueen asukkaista ei terveyssuositusten mukaan liiku riittävästi.
• 18–64-vuotiaille aikuisille suositellaan 150 minuuttia kohtuullista fyysistä liikuntaa viikossa. 
• Eteeriset öljyt Dorado Azul ja Plectranthus Oregano kasvatetaan Young Livingin maatiloilla.

C O O L  A Z U L ™ 
Tuotteen esittely
Cool Azul™ on D. Gary Youngin kehittelemä patentoitu 

eteerinen öljysekoitus. Dorado Azulin kevyt aromi ja 

Plectranthus Oreganon lämmin tuoksu (molemmat Young 

Livingille ainutlaatuisia öljyjä) yhdistettynä piparminttuun 

(peppermint), lamosalaliin (wintergreen), salviaan 

(sage), kopaivaan (copaiba), siniseen sypressiin (blue 

cypress), elemi-kanaaripuuhun (elemi) ja muihin öljyihin 

luovat piparminttuöljyn ansiosta paikallisesti viilentävän 

kokemuksen.

Levitä sekoitusta iholla, niin saat viilentävän tunteen ja 

tuoksuvan elämyksen. Cool Azul sopii täydellisesti fyysisiin 

aktiviteetteihin niin ennen ja jälkeen kuin suorituksen 

aikana. Liitä AromaGlide™ -pallosuulake pulloon ja pakkaa 

se kuntosalikassiin, käsilaukkuun tai reppuun. Niin se on 

aina nopeasti ja helposti käytettävissä kaikissa arkielämän 

menoissa. Cool Azul on helppo ja kätevä öljysekoitus, joka 

sopii kaikille harjoittelu- ja kuntotasosta riippumatta. Se on 

erinomainen lisä niin fyysisen työn tekijöille, urheilijoille kuin 

hierojille.  

Tärkeimmät edut
•  Cool Azulin tuoksu on virkistävä, mutta samalla 

rentouttava.

• Tekee ihosta pehmeän ja kosteutetun tuntuisen sekä 

tukee kuntoilusta palautumista.

Käyttöehdotus
•  Levitä haluamallesi ihoalueelle. Jos ihoärsytystä esiintyy, 

laimenna viisi tippaa 10 millilitraan V-6™-öljyä.  

Varoitukset
•  Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
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