
Visste du detta?
• Pepparmynta stimulerar upp och återupplivar sinnet.

• Spearmint hjälper till att öppna upp och frigöra emotionella 

blockeringar, det skapar en känsla av balans samt en långvarig 

känsla av välbefinnande.

• Den milda, stimulerande doften av ingefära stärker modet.

• Fänkål är en populär växt vid matsmältningsproblem och används 

utbrett för att lugna mindre magbesvär. 

Kompletterande produkter
• Aroma doftspridare

• Den eteriska oljeblandningen DiGize 

• Den eteriska oljeblandningen JuvaFlex

• Den eteriska oljeblandningen Release

• Tranquil roll-on med eteriska oljor

Produktinformation 
AromaEase eterisk oljeblandning 5 ml

Kod 474913

Produktöversikt
Stressa av med hjälp av de verksamma beståndsdelarna i de eteriska 

oljorna av ingefära, kardemumma, pepparmynta, fänkål och spearmint i 

Young Livings nya eteriska oljeblandning AromaEase!

AromaEase har utvecklats speciellt för att lindra känslomässiga 

spänningar som kan påverka magen och matsmältningen. Den mintiga, 

intensiva doften kan också hjälpa om du lider av åksjuka.

Den synergistiska blandningen av pepparmynta, ingefära, 

kardemumma och fänkål öppnar upp och frigör energiblockeringar 

och skapar en känsla av balans när den används på magen. Sprid 

doften, andas in den direkt från flaskan eller stryk på den på Vita Flex-

punkterna på solarplexus och magens energicenter för ett hälsosamt 

flöde av energi och vitalitet.

Huvudfördelar
• Gynnar avslappning och komfort

• Jordar och lugnar kroppen

• Upplyftande, uppfriskande och energigivande

• Gynnar skärpa i stressituationer

Vem bör använda den eteriska oljeblandningen 
AromaEase?
• Alla som lider av åksjuka

• Personer som vill lugna ned och balansera kroppen 

• Personer som vill skapa en atmosfär av lugn och stillhet

Rekommenderad användning 

• Utvärtes: Stryk på önskat område. Späd ut 15 droppar med 10 ml   

 V-6™ om du har känslig hud.

• Doftspridning: Använd i doftspridare upp till 30 minuter tre gånger   

 per dag.

Varning!
• Förvaras utom räckhåll för barn. 

• Späd ut oljan innan den används på huden. 

• Om du är gravid, ammar, tar medicin eller har en medicinsk 

åkomma ska du kontakta en vårdkunnig före användning. 

• Ej avsett för barn under 6 års ålder om inte läkare kontaktats för 

rådgivning i förväg. 

Ingredienser
Olja av Mentha piperita (pepparmynta), bladextrakt av Mentha spicata 

(spearmint), rotolja av Zingiber officinale (ingefära), fröolja av Elettaria 

cardamomum (kardemumma), olja av Foeniculum vulgare (fänkål).
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