
Lavender
Signature-Serien

Produktens bakgrund
Eterisk olja från lavendel har i tusentals år älskats 
och uppskattats som en av naturens största gåvor 
för välmående. Det finns bevis för att lavendel 
användes redan på biblisk tid då växten använ-
des i bad och som huvudingrediens i flera av den 
tidens mest effektiva botemedel. På 1920-talet 
upptäckte den franska kemisten och parfymtill-
verkaren René-Maurice Gattefossé lavendeloljans 
fantastiska fördelar för huden: han använde oljan 
för att behandla en allvarlig brännskada han fått 
på handen och den läkte helt, utan att infektion 
eller ärr bildades. Idag används eterisk olja från 
lavendel i mängder av hudvårdsprodukter, men 
många tillverkare späder ut oljan eller använder 
syntetiska varianter. Produkterna i Young Livings 
Lavender Signature-serie innehåller bara den 
allra finaste eteriska lavendeloljan av terapeutisk 
klass, vilket garanterar att alla lavendeloljans 
egenskaper utnyttjas.

Produktsammanfattning
Young Livings Lavender Signature-serie är ett 
sortiment med helt naturliga hygienprodukter 
som alla innehåller ren eterisk lavendelolja av 
terapeutisk klass.

Vad gör dessa produkter unika?
Eterisk olja från lavendel har tillsatts i alla 
produkter i sortimentet och Young Living har 
dessutom varit noga med att skapa helt naturliga 
och miljövänliga sammansättningar genom att 
säkerställa att samtliga ingredienser kommer från 
hållbara källor. I Lavender Hand & Body Lotion 
och Lavender Bath & Shower Gel används också 
ett unikt växtbaserat skyddssystem som är helt 
naturligt och inte innehåller några syntetiska 
ingredienser som kan irritera huden.

Visste du detta?
+ Spår av lavendel hittades i kung Tutankha-

muns grav när den öppnades 1922. Spåren 
doftade fortfarande svagt, trots att de legat 
instängda i graven i över 3 000 år.

+ Samma metoder som vi använder idag för att 
destillera eteriska oljor användes redan för 
flera tusen år sedan för att destillera laven-
delolja.

+ På 1500-talet trodde man att lavendel skyd-
dade mot pesten.
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Produkter i Lavender Signature-serien
Lavender Hand & Body Lotion

Ge huden nytt liv med vår helt naturliga, lätta 
fuktkräm som innehåller eterisk olja från lavendel 
och ger din hud massor av näring. Tillsatta näring-
sämnen som vargbärsfröolja och jojobaolja stärker 
hudens naturliga fuktspärr och ger fukt som varar 
länge.

Lavender Bath & Shower Gel 

Låt kroppen slappna av och själen föryngras i ett 
lugnande bad med naturens allra finaste eteriska 
olja från lavendel. De helt naturliga ingredienserna 
friskar upp och mjukgör huden samtidigt som du 
slappnar av efter en stressig dag. Häll gelen direkt 
i badvattnet så att du får ett lyxigt bubbelbad, eller 
häll en liten klick på en badsvamp och arbeta upp 
ett skum.

Lavender Lip Balm

Reparera läpparna och ge dem fukt med en 
näringsgivande blandning med ingredienser som 
eterisk olja från lavendel, jojobaolja och E-vitamin.

LavaDerm™ Cooling Mist

Lindra irriterad hud med en blandning av milda, 
lugnande ingredienser, bl.a. eterisk olja från laven-
del och aloe vera. Spreja direkt på det berörda om-
rådet och upprepa var 10–15:e minut tills önskad 
lindring uppnås.

Lavender-Rosewood Bar Soap 

Lugna och mjukgör huden samtidigt som du rengör 
den med en närande och helt naturlig samman-
sättning med ingredienser som aloe vera, jojobaolja 
och den allra finaste naturliga eteriska oljan från 
lavendel.
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