
Varoitukset
•  Säilytettävä lasten 

ulottumattomissa.
•  Vain ulkoiseen käyttöön. 
•  Pidä poissa silmistä ja limakalvoilta. 
•  Jos olet raskaana, imetät tai jos 

sinulla on lääkitys tai todettu 
sairaus, kysy terveydenhuollon 
ammattilaiselta ennen tuotteen 
käyttöä sen soveltuvuudesta 
sinulle. 

• Ole varovainen, jos levität tuotetta 
herkälle iholle.

• Vältä suoraa auringonvaloa ja UV-säteitä 12 tuntia tuotteen 
käytön jälkeen.

Ainesosat
Citrus reticulata (tangeriini) -hedelmänkuoriöljy, citrus 
aurantium dulcis (appelsiini) -hedelmänkuoriöljy, cananga 
odorata (tuoksuilangia) -kukkaisöljy, pogostemon cablin 
(patsuli) -öljy, picea mariana (Northern Lightsin mustakuusi) 
-lehtiöljy, chamomilla recutita (tuoksusaunio) -kukkaisöljy, 
vetiveria zizanoides (vetiveriaheinä) -juuriöljy, cistus ladaniferus 
(pihkakistus) -öljy, citrus aurantium bergamia (bergamotti) 
-hedelmänkuoriöljy, cinnamomum cassia (kassiakaneli) 
-lehtiöljy, artemisia pallens (Davana) -kukkaisöljy.

Täydentävät tuotteet
•  Stress Away™ Essential Oil Roll-On -puikko
•  Tranquil™ Essential Oil Roll-On -puikko
•  Eteerinen laventeliöljy (Lavender Essential Oil)
•  Relaxation™-hierontaöljy (Relaxation™ Massage Oil)
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Tiesitkö?
•   Sekoituksen sisältämä Northern Lightsin mustakuusi (Northern Lights Black Spruce) on Young Livingin ainutlaatuinen 

eteerinen öljy, jota viljellään ja tislataan uudella Northern Lights -maatilallamme Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa.
•  Thaimaassa tuoksuilangiaa (ylang ylang) levitetään usein iholle kylvyn jälkeen ja käytetään tuomaan hyvän tuoksun 

pyykkeihin.
•  Tangeriini (tangerine) on Aasiasta kotoisin oleva hedelmä, jota tuotiin Eurooppaan ensimmäistä kertaa 1800-luvulla.
•  Eteerinen appelsiiniöljy (Orange Essential Oil) kylmäpuristetaan appelsiininkuoresta ja sisältää luonnossa esiintyvää 

limonellea.

P E A C E  &  C A L M I N G  I I ™
Tuotteen esittely
D. Gary Young kehitteli eteerisen Peace & Calming II™ 
-öljysekoituksen erityisesti Peace & Calming -sekoituksen 
suositelluksi vaihtoehdoksi. Gary valikoi omin käsin tämän 
uuden koosteen, niin että se säilytti edeltäjänsä alkuperäisten 
ainesosien olemuksen ja tarjoaa yhä saman upean elämyksen.

Peace & Calming II -öljysekoituksen hellä tuoksu muodostuu 
seuraavista öljyistä: tangeriini (tangerine), appelsiini 
(orange), tuoksuilangia (ylang ylang), patsuli (patchouli), 
kamomillasaunio (german chamomile), vetiveriaheinä (vetiver), 
pihkakistus (cistus), pergamotti (pergamot), kassiakaneli 
(cassia), Davana ja Young Livingin ainutlaatuinen Northern 
Lightsin mustakuusi (Northern Lights Black Spruce). Tämä 
patentoitu sekoitus luo rentouttavan ja miellyttävän tuoksun 
sisäänhengitettynä tai diffuuserilla käytettynä. Laimenna 
öljyä ja levitä sitä iholle, niin se tekee ihosta kosteutetun 
ja kauniin näköisen. Peace & Calming II sisältää luontaiset 
ainesosat germakreeni D, linaloli, alfapineeni ja bisabololi. 
Peace & Calming -sekoituksen lisäksi valittavanasi on kaksi 
ainutlaatuista ja tehokasta vaihtoehtoa, joita voi käyttää 
yksittäin tai yhdessä!

Tärkeimmät edut
•  Rentouttava ja miellyttävä tuoksu, joka sopii kaikkiin 

ympäristöihin.
•  Kaunistaa ihon ulkonäköä suoraan iholle levitettynä.
•  Voidaan laimentaa ja levittää paikallisesti kosteuttamaan 

ihoa.
•  Luo lempeän ja rentouttavan ilmapiirin sisäänhengitettynä 

tai diffuuserilla levitettynä.

Käyttöehdotus
•  Levitä haluamallesi ihoalueelle. Jos ihoärsytystä esiintyy, 

laimenna viisi tippaa 10 ml:aan V-6™-öljyä.  
•  Aromaattinen käyttö: Käytä diffuuserilla korkeintaan 

tunnin ajan kolmesti päivässä.
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