
använder produkten. 

•  Undvik direkt solljus och UV-

strålar i upp till 12 timmar efter 

användning.

Ingredienser
Myristica fragrans kärnolja, 

Cinnamomum cassia bladolja, 

Lippia alba blad-/stjälkolja, 

Ocotea quixos bladolja, Conyza 

canadensis olja, olja från skalet 

av Citrus limon, Piper nigrum 

fruktolja, Chamaecyparis obtusa 

olja, Picea mariana bladolja.

Kompletterande produkter
•  Build Your Dream™ eterisk oljeblandning

•  Magnify Your Purpose™ eterisk oljeblandning

•  Valor® eterisk oljeblandning

•  Hong Kuai eterisk olja

Produktinformation           Light The Fire eterisk oljeblandning 5 ml                                       Kod: 530408

Visste du detta?
•  Kassia är ett vintergrönt träd från södra Kina som tillhör samma familj som kanel.
•  Den specifika mastrante-kemotypen (Lippia alba, kemotyp III) odlas på vår gård i Ecuador och finns endast 

att köpa hos Young Living.
•  Ocotea, som växer i Sydamerika, har en kanelliknande doft och kommer från ett vintergrönt träd som tillhör 

samma familj som lagerträd.

L I G H T  T H E  F I R E ™ 
Produktsammanfattning
Den varma, kryddiga doften av Light the Fire™ inkluderar 

mastrante och Northern Lights svartgran från Young Livings 

gårdar i Ecuador och Kanada, tillsammans med muskot, 

kassia, ocotea, kanadabinka, citron, peppar och hinoki. 

Den unika och inspirerande blandningen utvecklades av D. 

Gary Young för Young Livings internationella konvent 2015. 

Sprid doften för inspirerande stämning i olika utrymmen 

eller blanda den med V-6™ Vegetable Oil Complex för en 

kraftfull, aromatisk upplevelse. Light the Fire innehåller de 

naturligt förekommande beståndsdelarna beta-karyofyllen, 

alfa-pinen, beta-pinen och limonene.

Fördelar
•  Light the Fire har en varm och kryddig doft med en frisk 

toppnot av kanel.

•  Sprid oljan när du vill skapa en inspirerande stämning i 

olika utrymmen.

•  Späd ut med V-6 massageolja för en kraftfull 

doftupplevelse.

Rekommenderad användning
•  Utvärtes: Stryk på önskat område. Späd ut 15 droppar i 

10 ml V-6™ om du har känslig hud.   

•  Doftspridning: Sprid doften upp till 10 minuter 3 gånger 

om dagen.

Varning
•  Förvaras oåtkomligt för barn. 

•  Endast för utvärtes användning. 

•  Undvik kontakt med 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


