
om du har känslig hud. 

•  Doftspridning: Använd i 

doftspridare upp till 1 timme tre 

gånger per dag.

Varning
•  Förvaras oåtkomligt för barn. 

•  Endast för utvärtes användning.  

•  Undvik ögon och slemhinnor. 

•  Om du är gravid, ammar, tar 

medicin eller lider av en sjukdom 

ska du först tala med en läkare 

innan du använder produkten. 

• Var försiktig om du har känslig hud.

• Undvik direktkontakt med solljus eller UV-strålar upp till 

12 timmar efter användning.

Ingredienser
Olja av skal från Citrus reticulata (tangerin), Citrus aurantium 

dulcis (apelsin), olja av blommorna från Cananga odorata 

(ylang ylang), Pogostemon cablin (patchouli), olja av barren 

från Picea mariana (Northern Lights-svartgran), olja av 

blommorna från Chamomilla recutita (matricaria), olja av 

roten från Vetiveria zizanoides (vetiveria), olja av Cistus 

ladaniferus (cistus), olja av skalen från Citrus aurantium 

bergamia (bergamott), olja av bladen från Cinnamomum 

cassia (cassia), olja av blommorna från Artemisia pallens 

(davana).

Kompletterande produkter
•  Stress Away™ roll-on med eteriska oljor

•  Tranquil™ roll-on med eteriska oljor

•  Eterisk lavendelolja

•  Relaxation™ massageolja

Produktinformationssida           Peace & Calming II, eterisk oljeblandning – 5 ml                                        532708

Visste du detta?
•  Svartgransoljan i blandningen är en exklusiv Young Living-olja som odlas och destilleras på vår nya gård 

Northern Lights i British Columbia, Kanada.
•  I Thailand används ylang ylang efter bad och för att ge tvätten god doft.
•  Tangerin kommer från Asien och introducerades i Europa i början på 1800-talet.
•  Den eteriska apelsinoljan kallpressas av skalen och innehåller den naturligt förekommande beståndsdelen 

limonen.

P E A C E  &  C A L M I N G  I I ™
Produktsammanfattning
D. Gary Young har speciellt utvecklat den eteriska 

oljeblandningen Peace & Calming II™ och rekommenderar 

den som ett alternativ till Peace & Calming. Gary har 

handplockat ingredienserna så att den nya blandningen ska 

innehålla samma beståndsdelar som föregångaren och ge 

samma härliga upplevelse.

Den milda doften av Peace & Calming II kommer från 

tangerin, apelsin, ylang ylang, patchouli, tysk kamomill, 

vetiveria, cistus, bergamott, cassia, davana och Young 

Livings exklusiva eteriska svartgransolja från Northern 

Lights. Denna egenutvecklade blandning har en 

avslappnande och behaglig doft när den andas in eller 

används i doftspridare. Den kan spädas ut och användas på 

huden för att ge fukt och försköna hudens utseende.

Peace & Calming II innehåller de naturligt förekommande 

beståndsdelarna germacrene-D, linalol, alfa-pinen och 

bisabolol. Med Peace & Calming har du nu två unika 

och kraftfulla alternativ som kan användas separat eller 

tillsammans för en förhöjd upplevelse!

Fördelar
•  Har en avslappnande och behaglig doft som passar i 

alla miljöer.

•  Förskönar hudens utseende när den används på huden.

•  Kan spädas ut och användas utvärtes för att återfukta 

huden.

•  Skapar en lugn och avslappnande atmosfär när den 

andas in eller används i doftspridare.

Rekommenderad användning
•  Stryk på önskat område. Späd ut 5 droppar i 10 ml V-6™ 

SV


