
Produktsammanfattning

Exodus II är en tidlös blandning av olivolja, myrra, kanel, 
olibanum, nardus och andra harmoniska eteriska oljor som 
har emotionellt renande och upplyftande egenskaper.* Dessa 
aromater kommer från samma typ av växt som Moses använde 
till tempelrökelse och de tros också ha använts av Aron, Moses 
broder. Modern vetenskap visar att dessa oljor innehåller 
sammansättningar som kan främja ett normalt fungerande 
immunsystem.* 

Fördelar

•	 Främjar immunsystemet*

•	 Rengör och renar*

•	 Lyfter och ger energi*

•	 Ökar spiritualitet*

Vem ska använda Exodus II Essential Oil Blend?

•	 Alla som vill främja emotionell renhet och hälsa

•	 Alla som vill uppleva en djupare känsla av spiritualitet

•	 Alla som vill öka vitaliteten och ungdomligheten i sina liv

Rekommenderad användning

•	 Topisk	användning:	Späd ut 1 droppe med 4 droppar av 
V-6 Vegetable Oil Complex och stryk på oljan på öron, 
handleder, fotens vitaflex-punkter, längs ryggraden enligt 
regndroppstekniken eller på de områden där det behövs. 
Häll 2-4 droppar i badvattnet. 

•	 Aromatisk	användning:	Andas in eller sprid doften 10-15 
minuter med 2-3 timmars mellanrum. 

Varningsföreskrifter

•	 Förvaras utom räckhåll för barn. 

•	 Om du är gravid, ammar, tar medicin eller lider av 
en sjukdom ska du först tala med en läkare innan du 
använder produkten. 

Visste du att…?

•	 Exodus II har en bas av olivolja som uppskattades av de 
gamla egyptierna, grekerna och romarna för dess strålande 
och ungdomliga fördelar.*

•	 Exodus II eteriska oljeblandning innehåller oljor som 
användes i den formel som Herren gav Moses för helig 
smörjelse.*

Kompletterande produkter

•	 Frankincense essential oil

•	 The Gift™ essential oil blend

•	 12 Oils of Ancient Scripture™ collection

Viktiga vetenskapliga studier

•	 Tisserand R., Balacs T. Essential Oil Safety: A Guide to 
Health Care Professionals. Churchill Livingstone. 1995:204.

•	 Lis-Balchin, M. Aromatherapy Science: A Guide to Health 
Care Professionals. Pharmaceutical Press. 2006:142–143.
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•	 Lawless, J. The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils. 
Barnes and Noble Inc. 1995:112.

•	 http://www.ewg.org/skindeep/ingredient/717879/
CINNAMONUM_CASSIA_%28CINNAMON%29_BARK/.

•	 http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/nd/Search.
aspx?pt=100&id=448&ds=&name=Boswellia+Carteri++%2
8FRANKINCENSE%29&searchid=29948294&cs=&s=ND.

*Dessa påstående har inte utvärderats av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration. Dessa produkter är inte avsedda att diagnostisera, 
behandla, bota eller förebygga sjukdomar.
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