
Produktsammanfattning

AromaGuard® deodoranter är de första naturliga deodoranterna 
som helt och hållet består av eteriska oljor och naturliga 
ingredienser. Young Livings Meadow Mist™ deodorant är 
ett aluminumfritt alternativ till kommersiella produkter. Den 
innehåller naturliga välgörande egenskaper för huden från 
kokosnötsolja, bivax och vitamin E och är infuserad med 
lavendel, citron och andra rena eteriska oljor.* Meadow Mist, 
som inte innehåller propylenglykol och potentiellt giftiga 
aluminiumsalter, är effektiv, säker och behaglig för den dagliga 
hygienen.      

Fördelar

•	 Säkert alternativ till deodoranter som finns i handeln

•	 Infuserad med eteriska oljor

•	 Behaglig och uppfriskande doft

Vem ska använda AromaGuard Meadow Mist Deodorant?

•	 Alla som är intresserade av ett naturligt alternativ för den 
personliga hygienen

•	 Alla som är intresserade av att fräscha upp kroppen med 
produkter som är infuserade med eteriska oljor 

Rekommenderad användning

•	 Applicering:	Stryk AromaGuard 3-4 gånger under armarna. 
Vrid på reglaget för att höja produkten om det behövs.  

Varningsföreskrifter
•	 Förvaras utom räckhåll för barn. 

•	 Risk för hudkänslighet.

•	 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 …?

•	 Människans underarm är bland de mest konstant varma 
områden på ytan av människokroppen, och svettkörtlar 
producerar fukt som vid utsöndring har en viktig kylande 
effekt.

•	 Eteriska lavendeloljor har en lugnande och avslappnande 
inverkan på kropp och själ.* 

Kompletterande produkter

•	 AromaGuard® Deodorant, Mountain Mint™

•	 Bath & Shower Gel Base

•	 Lemon-Sandalwood Cleansing Bar Soap

Viktiga vetenskapliga studier

•	 Lis-Bachin, M. Aromatherapy Science: A guide for 
Healthcare Professionals. Storbritannien: Gray Publishing. 
2006: 132-134. 

•	 Lawless J. The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils. 
Storbritannien: Barnes and Nobel, Inc. 1995:170.

•	 Tisserand R, Balacs T. Essential Oils Safety; A Guide for 
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Health Care Professionals. 1998:206.

•	 http//:www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcft/
CFRSearch.cfm?fr=582.20&SearchTerm=lemon.

*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.

MEADOW MIST


