
Stress Away
Roll-on med eteriska oljor

Produktöversikt
Young Livings Stress Away roll-on med eteriska 
oljor är den perfekta, naturliga lösningen som 
motverkar den stress vi upplever i vardagen. 
Den unika blandningen av vanilj, lime och 
andra eteriska oljor gör det lätt och bekvämt att 
avhjälpa daglig stress.

Produktberättelse
Stress Away är den första produkten som fått 
sitt namn av Young Livings distributörer och 
den första produkten som innehåller den unika 
avstressande kombinationen av YLTG-oljorna 
lime och vanilj. Stress Away innehåller även 
copaiba och lavendel som minskar psykisk 
rigiditet och återställer den själsliga jämvikten. 
Den innehåller även kraftfulla växtdelar, t.ex. 
cedrol från cederträd och eugenol som finns 
naturligt i vanilj. Cedrol kan verka avslappnande 
och eugenol minskar nervspänningar. Alla 
ingredienser blandas med den exotiska doften av 
ocotea, Young Livings exklusiva olja från Ecuador.

Den upplyftande doften av Stress Away har 
även en subtil nyans av lime som kommer från 
Young Livings unika coumarinfria eteriska 
limeolja. Vanlig lime innehåller i likhet med 
de flesta citrusoljor coumarin som kan vara 
fotosensibiliserande och kan skada huden. 
Den eteriska YLTG limeoljan minimerar 
hudkänslighet, speciellt när den används i solen.

Fördelar
Minska stress när som helst, var som helst 

med en bekväm och portabel roll-on med 
eteriska oljor.

+ Använd Stress Away före evenemang 
eller situationer som kan leda till mentala 
spänningar.

+ Minskad vardagsstress kan ge bättre sömn 
och verka upplyftande på sinnet.

Visste du att...
+ Den eteriska ocoteaoljan utvinns från de 
höga ocoteaträden och har sedan länge använts 
traditionellt i Amazonas.

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

+ Vaniljen i Stress Away innehåller inte vatten, till 
skillnad från de flesta vaniljoljor som säljs i dag.

Huvudingredienser
+ Vanilj — den varma och söta doften av vanilj 
lugnar sinnet och minskar spänningar.

+ Lime — den underbara doften av lime är robust 
och uppfriskande.

+ Ocotea — ocotea har en bas av kanel med en 
exotisk och lyxig kick.

+ Ceder har en av de högst kända nivåerna av 
seskviterpener och verkar tillsammans med 
hjärnan för att förbättra avslappningsförmågan.

+ Copaiba — bidrar med den kraftfulla 
beståndsdelen beta caryophyllene i Stress Away-
blandningen.
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+ Lavendel — den blommiga doften av lavendel 
lugnar ned spända känslor.

Användning

Skaka noga och stryk på rikligt på handleder, 
nacken, armarna och andra ställen där du 
njuter av eteriska oljor.

Varningar

Förvaras utom räckhåll för barn. Om du är gravid, 
ammar, tar medicin eller har en medicinsk 
åkomma ska du kontakta en läkare före 
användning. Risk för hudkänslighet. Använd inte 
på känsliga områden. Ej avsett för barn under 

sju år.
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