
dojčíte, užívate lieky alebo 

máte zdravotné problémy. 

•  Pri citlivej pokožke nanášajte 

opatrne.

Zloženie
Olej z listov Gaultheria 

procumbens, olej z Mentha 

piperita, olej zo Salvia officinalis, 

olej z listov/stonky Plectranthus 

amboinicus, živica rastliny 

Copaifera officinalis, olej z listov 

Melaleuca viridiflora, olej z 

Lavandula angustifolia, drevný 

olej z Callitris introtropica, 

živicový olej Canarium luzonicum, olej z koreňa Vetiveria 

zizanoides, olej zo semien Carum carvi, olej zo semien 

Hyptis suaveolens, olej z kvetov Chamomilla recutita.

Doplnkové produkty
•  Masážny olej Ortho Sport®

•  Masážny olej Ortho Ease®

•  Deep Relief™ Roll-On

•  Zmes esenciálnych olejov PanAway®

•  Zmes esenciálnych olejov Relieve It™

Informácie o produkte         Zmes esenciálnych olejov Cool Azul 15 ml                                   Kód položky: 539908

Vedeli ste, že?
•  Fyzická nečinnosť je jedným z hlavných rizikových faktorov zdravia a odhaduje sa, že prispieva k jednému 

miliónu úmrtí (celkove asi 10 %) za rok v regióne Európy pod dohľadom WHO.
• Viac ako polovica obyvateľov tohto regiónu Európy nie je dosť aktívna, aby spĺňala zdravotné odporúčania.
• Pre dospelých vo veku 18 – 64 rokov sa odporúča 150 minút miernej fyzickej aktivity za týždeň. 
• Esenciálne oleje Dorado Azul a Plectranthus Oregano sa pestujú na farmách spoločnosti Young Living.

C O O L  A Z U L ™ 
Zhrnutie produktu
Cool Azul™ je patentovaná zmes esenciálnych olejov 

vytvorená D. Garym Youngom. Jemná aróma Dorado Azul 

a hrejivá vôňa Plectranthus Oregano (oba exkluzívne oleje 

Young Living) spolu s olejmi Mäta pieporná, Gaultéria, 

Šalvia, Kopaiva, Cyprus modrý, Elemi a ďalšími vytvárajú pri 

lokálnej aplikácii chladivý pocit, ktorý je následkom obsahu 

mätového esenciálneho oleja.

Nanášajte túto zmes lokálne pre chladivý pocit a aromatický 

zážitok. Zmes Cool Azul je ideálne používať pred, počas 

a po fyzickej aktivite. Nasaďte guľôčkový nadstavec 

AromaGlide™ na fľaštičku a pribaľ te si ho do športovej 

tašky, kabelky či ruksaku, aby ste ho mohli kedykoľvek 

použiť. Bez ohľadu na Vašu úroveň cvičenia je Cool Azul 

vhodný pre každého vrátane fyzioterapeutov, športových 

terapeutov, masérov a ľudí im podobných.    

Primárne výhody
•  Cool Azul má povzbudzujúcu a zároveň relaxačnú 

arómu.

• Zanecháva pokožku mäkkú a hydratovanú a zároveň 

pomáha regenerácii po cvičení.

Odporúčané použitie
•  Naneste na požadované miesto. V prípade 

precitlivenosti, rozrieďte 5 kvapiek v 10 ml prípravku 

V-6™.  

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, 
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