
Produktinformation

Produktöversikt
Young Living är det enda företaget inom eteriska oljor som har 
professionella provförpackningar med rena eteriska oljor. Det gör 
det både enklare att dela med sig av oljorna och lättare att bygga 
upp en verksamhet genom ett effektiv provsystem. Young Livings 
nya prover innehåller 10 individuella förpackningar med fem av 
våra mest populära produkter – lavendel, citron, pepparmynta, 
Thieves® och Peace & Calming®. Dessa nya prover är förpackade 
i en låda och är lätta att ta med sig i handväskan eller fickan. Med 
dessa prover till hands behöver du inte missa en enda möjlighet 
att dela  med dig av Young Livings mest populära oljor.

Varje provförpackning innehåller 0,25 ml olja, en perfekt mängd 
för en första användning. Förpackningarna är gjorda av ett 
slitstarkt, mycket inert, egenutvecklat material känt för sina 
många tillämpningar inom kosmetika, läkemedel och livsmedel. 
Det är bland de mest robusta filmmaterial som finns och har 
testats för både hållbarhet och säkerhet. Dess mycket inerta 
egenskaper minskar risken för reaktion med starka, koncentrerade 
oljor och hjälper till att hålla produkten stabil under lång tid. 
Young Living har ansökt om patent för användning av flexibel 
film i provförpackningar med rena eteriska oljor. Vi är det enda 
företaget inom eteriska oljor som har utvecklat denna unika 
produkt!

Huvudfördelar
• Lätt att dela med sig av

• Flexibla provförpackningar som inte går sönder eller läcker 
och lätt kan transporteras

• Förpackningarna är lätta att bära med sig och kan användas 
snabbt när man är på språng

Vem bör använda den här produkten?
• Ledare, företagsbyggare och alla distributörer som vill dela 

med sig av Young Livings eteriska oljor

• Alla som introduceras till Young Livings produkter eller 
möjlighet

• Alla som vill ha bättre hälsa med hjälp av helt naturliga 
eteriska oljor

Rekommenderad användning
• På huden: Applicera direkt på önskat område. Utspädning 

behövs inte, utom för mycket känslig hy. Se anvisningar på 
förpackningen.

• Aromatiskt: Använd i doftspridare efter önskemål.

Varning!
• Se anvisningar på förpackningen.

• Förvaras utom räckhåll för barn.

• Om du är gravid, ammar, tar medicin eller har en medicinsk 
åkomma ska du kontakta en vårdkunnig före användning.

• Undvik direkt solljus och UV-strålar under minst 12 timmar 
efter applicering på huden.

Visste du att...?
• Varje provförpackning innehåller 0,25 ml olja, en perfekt 

mängd för en första användning.

• Förpackningarna är gjorda av ett slitstarkt, mycket inert, 
egenutvecklat material känt för sina många tillämpningar 
inom kosmetika, läkemedel och livsmedel.

• Young Living är det enda företaget inom eteriska oljor som 
har utvecklat detta unika provsystem (patentsökt i USA).

Produktinformation
Provförpackning med eterisk 
lavendelolja 10 pack   Kod 4770560
Provförpackning med eterisk 
pepparmyntaolja 10 pack  Kod 4771560
Provförpackning med eterisk 
citronolja 10 pack   Kod 4772560
Provförpackning med eterisk 
Thieves-blandolja 10 pack  Kod 4773560
Provförpackning med eterisk 
Peace & Calming-
blandolja 10 pack   Kod 4774560

Blandning av olika provförpackningar 
50 pack      Kod 4940560

Provförpackning med eterisk olja (10 pack)
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