
använder produkten. 

•  Var försiktig om du har 

känslig hud.

Ingredienser
Gaultheria procumbens 

bladolja, Mentha piperita 

olja, Salvia officinalis olja, 

Plectranthus amboinicus blad-/

stjälkolja, Copaifera officinalis 

harts, Melaleuca viridiflora 

bladolja, Lavandula angustifolia 

olja, Callitris introtropica träolja, 

Canarium luzonicum gummiolja, 

Vetiveria zizanoides rotolja, 

Carum carvi fröolja, Hyptis suaveolens fröolja, Chamomilla 

recutita blomolja.

Kompletterande produkter
•  Massageoljan Ortho Sport®

•  Massageoljan Ortho Ease®

•  Deep Relief™ Roll-On

•  PanAway® eterisk oljeblandning

•  Relieve It™ eterisk oljeblandning

Produktinformation         Cool Azul eterisk oljeblandning 15 ml                                      Kod: 539908

Visste du detta?
•  Fysisk inaktivitet är en av de ledande riskfaktorerna för dålig hälsa och uppskattas bidra till en miljon dödsfall 

(ungefär 10 % av totalantalet) per år i WHO:s europeiska region.
• Mer än hälften av Europaregionens befolkning är inte tillräckligt aktiv för att uppfylla hälsorekommendationerna.
• För vuxna mellan18 och 64 år rekommenderas 150 minuters måttlig fysisk aktivitet per vecka. 
• De eteriska oljorna Dorado Azul och Plectranthus Oregano odlas på Young Livings gårdar.

C O O L  A Z U L ™ 
Produktsammanfattning
Cool Azul™ är en egenutvecklad eterisk oljeblandning 

utformad av D. Gary Young. Den lätta aromen av Dorado 

Azul och den varma doften av Plectranthus Oregano 

(båda exklusiva Young Living-oljor), tillsammans med 

Pepparmynta, Vintergröna, Salvia, Copaiba, Blå cypress, 

Elemi och andra oljor, svalkar huden tack vare inslagen av 

pepparmynta.

Använd denna blandning på huden för en svalkande känsla 

och en aromatisk upplevelse. Cool Azul passar perfekt före, 

under och efter fysisk aktivitet. Sätt en AromaGlide™roll-

on-insats på flaskan och packa ner den i gymväska, 

portmonnä eller ryggsäck för snabb och enkel användning 

när du är på språng. Oavsett träning eller fitnessnivå är Cool 

Azul praktisk och enkel för alla att använda, bland annat 

fysio- och sportterapeuter och massageterapeuter.     

Fördelar
•  Cool Azul har en arom som är uppfriskande och 

avslappnande på samma gång.

• Gör huden mjuk och smidig och hjälper dig med 

återhämtning efter träning.

Rekommenderad användning
•  Stryk på önskat område. Späd ut 5 droppar i 10 ml V-6™ 

om du har känslig hud.  

Varning
•  Förvaras oåtkomligt för barn. 

•  Endast för utvärtes användning. 

•  Undvik ögon och slemhinnor. 

•  Om du är gravid, ammar, tar medicin eller lider av 

en sjukdom ska du först tala med en läkare innan du 

SV


