
Dragon Time™

Produktens bakgrund
Dragon Time™ bad- och duschkräm kombinerar de lugnande och 
rogivande egenskaperna hos eteriska oljor med naturligt fuktgivande 
växtämnen till en lyxig kräm som gör att du känner dig ren, avslappnad 
och uppiggad. Denna balanserande bad- och duschkräm är 
infuserad med eteriska oljor och växtextrakter. Dragon Time bad- och 
duschkräm är speciellt utformad för kvinnor och är det perfekta valet 
vid utmanande tidpunkter på månaden.  

Huvudingredienser
Eteriska oljor: Mandarin, geranium, fänkål, lavendel, salvia, mejram, 
muskatellsalvia, koriander, bergamott, citron, jasmin, kamomill, 

palmarosa, blå renfana.

Så här använder du våra bad- och 
duschkrämer
Droppa en liten mängd olja i handflatan eller på en tvättlapp/svamp. 
Stryk på rikligt med kräm när du badar eller duschar för en väldoftande 

kroppsrengöring. Upprepa efter behov. 

Visste du detta?
• Flytande tvål dök upp i mitten på 1800-talet, men blev inte 

populärt förrän 1898. 
• Modern kemi kombinerat med avancerad forskning och 

utveckling har gjort att specialiserade produkter som bad- och 
duschkrämer kan produceras.

•  Olja av korianderfrö har naturligt deodoriserande effekter och 

motverkar mental trötthet, stress och irritation. 

 
Produktinformation 
Baskräm för bad och dusch 236 ml  3751500
Morning Start bad- och duschkräm 236 ml  3745500
Evening Peace bad- och duschkräm 236 ml 3742500
Sensation bad- och duschkräm 236 ml  3748500

Dragon Time bad- och duschkräm 236 ml 3739500

Bas för bad- och duschkräm
Produktens bakgrund
Låt kreativiteten flöda med vår bas för bad- och duschkräm! Tillsätt 
bara några droppar av din favoritolja eller favoritblandning till denna 
doftfria baskräm och blanda för en lyxig och personanpassad bad- eller 
duschupplevelse! Krämen kan även användas som flytande handtvål, 

personanpassad med dina favoritoljor. 

Användning: 
Blanda 5 till 15 droppar av den Young Living-olja som du tycker bäst 
om med 236 ml bas för bad- och duschkräm. Du kan fylla på mer än 
en olja. Stryk på rikligt med kräm när du badar eller duschar för en 

väldoftande kroppsrengöring. 

Huvudingredienser
Vatten, decylglukosid, kokosbetain, laurylglukosid, kokosglukosid, 
glyceryloleat, citronsyra, glycerin, levulinsyra, p-anissyra, 

xanthangummi, inulin, natriumfytat. 

Morning Start™

Produktens bakgrund
Morning Start™ bad- och duschkräm ger dig en bra början på 
dagen med en uppiggande blandning av de finaste eteriska oljorna 
kombinerade med naturligt rengörande och fuktgivande växtämnen. 
Starta dagen på rätt sätt med 100 % rena eteriska oljor. Denna 
sprittande, intensiva och energigivande bad- och duschkräm hjälper 
dig att välkomna den nya dagen. 

 

Huvudingredienser
Eteriska oljor: Citrongräs, rosmarin, en, pepparmynta.

Evening Peace™

Produktens bakgrund
Evening Peace bad- och duschkräm kombinerar naturliga växtämnen 
med eteriska oljor som slappnar av spända muskler och tar bort stress 
och spänningar. Den avslappnande och milda kombinationen av rena 
eteriska oljor hjälper dig att lugna ned och slappna av – det bästa 
sättet att avsluta dagen!

Huvudingredienser
Eteriska oljor: Ylang ylang, sandelträ, koriander, bergamott, blå renfana, 

geranium, muskatellsalvia, jasmin, kamomill, palmarosa.

Sensation™

Produktens bakgrund
Sensation™ bad- och duschkräm kombinerar en förtrollande och 
väldoftande blandning av oljor som användes av Cleopatra för att 
stimulera kärlek och åtrå med de finaste naturliga ingredienserna för 
en sensationell badupplevelse. Denna mycket aromatiska bad- och 
duschkräm är rengörande och attraktiv för sinnena och innehåller 
eteriska oljor som anses stimulera kärlek och lust. 

Huvudingredienser
Eteriska oljor: Koriander, ylang ylang, bergamott, jasmin, geranium. 
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