
Breathe Again™

Produktöversikt 
Breathe Again™ Essential Oil Roll-On är en 
av våra egna oljeblandningar som speciellt 
framställts för att främja andningen. Breathe 
Again innehåller fyra kraftfulla eukalyptusoljor: 
Eucalyptus staigeriana, Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus radiata och Young Livings originalolja 
från Ecuador, Eucalyptus blue. Eukalyptusoljor 
innehåller höga halter av cineole vars potentiella 
egenskaper för att bidra till en hälsosam 
lungfunktion har studerats. De eteriska oljorna 
pepparmynta, myrten och kopal är också viktiga 
ingredienser i blandningen. Breathe Again är 
tillgängligt som roll-on, vilket gör att du alltid kan 
ha naturlig lindrig till hands.

Produktberättelse
Breathe Again är idealiskt för att uppliva sinnena 
och det är Young Livings helt naturliga medel som 
motverkar tilltäpptheten som följer med vinterns 
förkylningar. Eukalyptusoljorna i Breathe Again 
är väl kända att hjälpa andningssystemet genom 
att aktivera luftvägarna och öppna näsgångarna. 
Denna YLTG-oljeblandning är utformad att 
bidra till en hälsosam andningsfunktion och du 
använder den genom att stryka på Breathe Again 
på bröstet eller under näsan.

Huvudingredienser
Eucalyptus staigeriana, Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus radiata och Eucalyptus blue 
innehåller alla naturliga växtföreningar som 
bidrar till en hälsosam andningsfunktion. 
Eukalyptus har även studerats för dess 
förmåga att stärka immunsystemet och 
förbättra andningsfunktionen1.

Den eteriska oljan av pepparmynta, 
Menthe piperita, är en av de mest ansedda 
örterna som lindrar obehag. Den har även 
visat sig lindra spänningstillstånd eller 
obehagskänslor i nacken och halsen.

Den eteriska oljan av myrten, Myrtus 
communis, har en stärkande funktion på 
andningssystemet. Den har studerats för sina 
lindrande effekter vid inandning.

Kopalolja, Copaifera L. genus, har 
traditionellt använts för att lindra obehag i 
lederna och magen. Traditionella naturläkare 
har även använt kopal som te för att främja 
matsmältningen.

Fördelar

+ Eteriska eukalyptusoljor som lindrar 
luftvägarna.

+ Breathe Again Essential Oil Roll-On bidrar till 
korrekt funktion av immunsystemet.

 Kombinationen av de eteriska oljorna 
pepparmynta, myrten och 
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kopal kan minska lokala obehagskänslor.

+ Roll-on-förpackningen gör att oljan är lätt att ta 
med sig och den är bekväm att använda eftersom 
den inte kladdar.

+ Kopal destilleras inte med en värme- och 
tryckprocess vilket ger en ännu mer naturlig form 
av eterisk olja.

Användning

Stryk på rikligt på bröstet eller under näsan var 
femtonde minut, upprepa upp till fyra gånger.

Visste du att...

+ Kopal är den enda eteriska oljan som extraheras 
med tappning, på samma sätt som lönnsav och 
gummi.

+ Genom omfattande studier har Young Living 
upptäckt att den mest verkningsfulla formen 
av kopal finns i en viss lund strax utanför 
flodområdet i Amazonas regnskog.

Vad gör den här produkten unik?

Breathe Again Essential Oil Roll-On ger dig 
fördelarna med Young Living Therapeutic Grade 
eteriska oljor i en ny förpackning. Den unika roll-
on-applikatorn är ett praktiskt sätt att använda 
din eteriska favoritolja utan kladd.

Varning

Förvaras utom räckhåll för barn. Om du 
är gravid, ammar, tar medicin eller har en 
medicinsk åkomma ska du kontakta en 
läkare före användning. Håll borta från ögon 
och slemhinnor. Undvik att använda på eller i 
närheten av känslig hud.

1Juergens U.R., Dethlefsen U., Steinkamp 
G., Gillissen A., Repges R., Vetter H. ‘Anti-
Inflammatory Activity of 1.8-cineol (eucalyptol) 
in Bronchial Asthma: A Double-Blind Placebo-
Controlled Trial.” Respir Med. 2003 Mar; 
97(3):250-6.
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