
Rekommenderad användning

Utvärtes: Stryk på önskat område. Späd ut 15 droppar med 
10ml V-6 om du har känslig hud.

Doftspridning: Använd i doftspridare upp till 30 minuter 3 
gånger per dag.

Varning!

Förvaras utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Ej för invärtes bruk.

Kompletterande produkter
• Citrus Fresh
• Spearmint
• Citrongräs
• Eucalyptus globulus

Produktinformation 
Norrsken – 5 ml
Kod: 520813

Produktöversikt

Den eteriska oljeblandningen Norrsken (Northern Lights) 
innehåller oljor som spelar en viktig roll inom Raindrop-
tekniken och traditionella läkemetoder som baserar sig på 
norrskenet. Den stimulerar också andlig medvetenhet.

Många av oljorna i Norrsken underlättar andningen, gynnar 
immunförsvaret och rensar andningsvägarna. Blandningen har 
en varm, vårdande och känslomässig ton med en doft av ylang 
ylang och kardemumma.

Huvudfördelar
• Andas in oljan för att rensa andningsvägarna
• Kombinera med V-6 och massera in på bröstet och

överkroppen för att främja normal andning
• Sprid doften för en hälsosam, positiv och vårdande atmosfär

Huvudingredienser

Olja av Cananga odorata-blommor, olja av Elettaria 
cardamomum-frön, Boswellia carterii-olja, olja av 
Chamaecyparis obtuse-trä, olja av grenar/barr från Pinus 
ponderosa, olja av Picea mariana-barr, olja av Abies balsamea-
barr, olja av Bursera graveolens-trä. 

Kardemumma (Elettaria cardamomum) är en av de dyraste 
kryddorna och har en lång historisk koppling till hälsosam 
andning.

Gultall (Pinus ponderosa) är en mycket storväxt tallart från 
Nordamerika, ett exemplar i Oregon är 81,77 m och anses vara 
den högsta kända tallen i världen. 

Balsamgran (Abies balsamea) har använts mycket av 
amerikanska indianer och värdesätts för sin förmåga att lindra 
en mängd hälsoproblem.

Svartgran (Picea mariana) har traditionellt använts av 
Lakotaindianerna för att öka förmågan att kommunicera med 
den stora anden.

Palo Santo (Bursera graveolens) har i århundraden använts i 
andliga reningsritualer, speciellt av inkafolket.
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