
kta för potpurrier och kuddfyllningar eller varför inte i stället för ris på 
bröllop. Tänk dig den underbara doften när det nygifta paret går över 
blommorna och doften sprids i luften!

Lavendelvatten
Detta uppfriskande lavendelvatten från Young Livings gård i Provence, 
Frankrike är den perfekta lösningen för rengöring av till och med fet hy 
och ett skönt sätt att friska upp ansiktet när vädret är varmt. Vi använder 
en traditionell koppardestillator vilket ger längre hållbarhet än liknande 
produkter.

Rosmarinvatten
Detta doftande rosmarinvatten från Young Livings gård i Provence, 
Frankrike är den perfekta lösningen för hudrengöring och ett skönt sätt 
att friska upp ansiktet när vädret är varmt. Vi använder en traditionell 
koppardestillator vilket ger längre hållbarhet än liknande produkter.

Muskatellsalviavatten
Detta doftande muskatellsalviavatten från Young Livings gård i Provence, 
Frankrike är den perfekta lösningen för hudrengöring och ett skönt sätt 
att friska upp ansiktet när vädret är varmt. Vi använder en traditionell 
koppardestillator vilket ger längre hållbarhet än liknande produkter.

Naturligt lösningsmedel
Tack vare detta 100 % naturliga lösningsmedel kan du nu lätt blanda dina 
eteriska favoritoljor med vatten och tillsätta i avslappnande bad eller 
rengöringsprodukter för hemmet..

Nicolas doftspridare
Denna estetiska doftspridare använder inte elektricitet när den 
sprider dina eteriska favoritoljor. Med naturlig evaporering under 
rumstemperatur är doftspridaren Nicolas prisvärd, hållbar och miljövänlig. 
Den tillverkas av 100 % återvinningsbara material och är lätt att 
transportera.

Eterisk olja av vildväxande lavendel
Lavendel växer vilt i bergen i Provence och ger den mest utsökta 
lavendeloljan i världen. Dessa värdefulla och sällsynta plantor har skördats 
för hand i området runt Séderon, byn där Gary först bodde när han kom 
till Frankrike för att lära sig att hitta och destillera de bästa plantorna och 
eteriska oljorna i världen.

Enkornskudde med lavendel
Dessa praktiska kuddar är tillverkade av enkornsagnar och är fyllda med 
lavendelblommor från vår gård i Provence, Frankrike. De är lätta att ta 
med sig och underbara på resor.

Mer information finns på www.YLprovence.com  

Om lavendel
Lavendel är en av Young Livings mest populära oljor.  Med sina många 
användningsområden är den oslagbar och den uppskattas av många för 
sina hälsofrämjande egenskaper.  Den är mångsidig och verksam och en 
underbar skatt som många av Young Livings produkter baserar sig på.  
Young Livings gård i Provence ligger i regionen Alpes de Haute Provence 
och Plateau d’Albion som historiskt sett varit viktigt för lavendelskörden 
sedan 1800. Det finns till exempel cirka 140 destillerier i området. Stenig, 
ren och torr mark är mycket viktigt vid lavendelodling, men stenarna får 
inte vara för stora. Utan bevattning är den här typen av mark bara lämplig 
för lavendel och några få sorters vete.

Lavendelns historik och användningsområden
Redan antikens greker och romare använde lavendel. Romarna tillsatte 
det i badvattnet och använde det för att förhöja doften på nytvättade 
kläder.  Växtens botaniska namn lavendula kommer från latinets lavare 
som betyder att tvätta.
Förutom att lavendel ofta tillsätts i parfymer och andra doftande 
produkter, är lavendel en eterisk olja som kan användas i alla hem 
eftersom den har så många användningsområden! Young Livings 
lavendel är ett naturligare alternativ till många andra produkter som finns 
i affärerna och när du väl börjat använda den i hemmet kommer du att 
undra hur du någonsin klarade dig utan den.

Här är några snabba och enkla sätt att 
införliva fördelarna med lavendel i din 
dagliga rutin: 

• Massera in lavendel på baksidan av nacken eller under fötterna  
 för att slappna av.
• Lägg till några droppar lavendel i badvattnet för ett avslappna 
 nde bad.
• Aromasprid lavendel innan du går till sängs för att stilla sinnet  
 och förbereda dig för sömnen.

Eteriskt lavendelvatten
Detta underbara eteriska örtvatten innehåller alla doftmolekyler från 
den eteriska oljan och örtvattnet. När de kombineras återskapas växtens 
ursprungliga doft och ger en skön och långvarig doft som fräschar upp 
hemmet.

Fransk lavendelbukett
En torkad lavendelbukett från vår gård i Provence, Frankrike. Detta är en 
naturligt vacker dekoration som levereras med en 60 ml sprayflaska med 
eteriskt vatten som förhöjer och förlänger den underbara lavendeldoften.

Lavendelpåsar
De små söta påsarna innehåller torkade lavendelblommor från Young 
Livings gård i Frankrike och kan användas som dekoration, present eller 
för att fräscha upp garderober och förvaringsutrymmen. Detta är en 
naturligt vacker dekoration som levereras med en 60 ml sprayflaska med 
eteriskt vatten som förhöjer och förlänger den underbara lavendeldoften.

Torkade lavendelblommor
Torkade lavendelblommor från vår gård i Provence, Frankrike är perfe
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