
Massageoljan Relaxation™

Massageoljan Relaxation kan bidra till ett avslappnat tillstånd och 
hjälpa dig att återfå din kroppsliga, mentala och själsliga vitalitet.

Eteriska oljor: av tangerin, pepparmynta, rosenträ, grönmynta 
och ylang ylang.
Kod 3037521

Massageoljan Sensation™

Massageoljan Sensation gör att huden känns mjuk, silkeslen, 
ung och fräsch efteråt. Sensations underbara doft kan framkalla 
romantiska känslor.

Eteriska oljor: av rosenträ, ylang ylang och jasmin.
Kod 3036521

V-6 Enhanced Vegetable Oil Complex
V-6 Enhanced Vegetable Oil Complex används för utspädning 
av vissa eteriska oljor och kan användas för att göra egna 
blandningar, recept och massageoljor. Den här blandoljan ger 
näring åt huden, håller länge, täpper inte till porerna och lämnar 
inga fläckar på kläderna. V-6 finns både i 236- och 944-milliliters 
refillflaskor.

236ml Kod 303113
944ml Kod 3030500

Produktsammanfattning
Young Livings lyxserie med massageoljor består av sex Young 
Living-blandningar som alla har positiv fysisk och känslomässig 
påverkan i kombination med privat eller professionell massage. 
V-6™ Enhanced Vegetable Oil Complex ingår också i Young 
Livings massageoljeserie, och den kan fås i refillflaskor på 236 
och 944 ml.

Produktbakgrund
Massageoljan Cel-Lite™ Magic
Massageoljan Cel-Lite Magic innehåller både särskilt utvalda 
grönsaksoljor med E-vitamin och Young Livings eteriska oljor 
som ger näring åt huden och slätar ut den. Vi tillsätter eterisk 
grapefruktolja som stramar upp huden och eterisk enbärsolja 
som verkar avgiftande och renande.

Eteriska oljor: av grapefrukt, cederträ, muskatellsalvia, cypress 
och enbär.
Kod 303513

Massageoljan Dragon Time™

I massageoljan Dragon Time finns verkningsfulla eteriska oljor 
som det har forskats om i Europa för deras balanserande effekt 
med rena grönsaksoljor. Resultatet är en lenande, stabiliserande 
massageblandning som kan verka lugnande på kvinnor vid 
problemfyllda tidpunkter i månaden. Förutom att använda oljan 
för massage kan du även hälla 10–20 ml i badvattnet för ett 
uppfriskande bad.

Eteriska oljor: av lavendel, salvia, rölleka, fänkål, ylang ylang, 
jasmin och muskatellsalvia.
Kod 3034521

Massageoljan Ortho Ease®

Massageoljan Ortho Ease verkar avslappnande och värmer trötta 
och stressade kroppar samtidigt som den minskar de skadliga 
effekterna av olika vardagsaktiviteter. Ortho Ease innehåller en 
lugnande blandning av eteriska oljor från Young Living och gör 
att du känner dig avslappnad och pigg.

Eteriska oljor: av vintergröna, feberträd, timjan, enbär, citrongräs, 
pepparmyntseukalyptus, pepparmynta, mejram och vetiveria.
Kod 303313

Massageoljan Ortho Sport®

Massageoljan Ortho Sport är en starkare version av Ortho Ease 
och är framtagen för både proffs- och amatöridrottare liksom för 
alla som arbetar hårt eller lever ett fysiskt aktivt liv. Massageoljan 
Ortho Sport innehåller mer fenol, som traditionellt används för 
att framkalla en värmekänsla och ge lindring till trötta muskler. 

Eteriska oljor: av vintergröna, feberträd, citrongräs, pepparmynta, 
elemi, oregano och vetiveria.
Kod 303213
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Främsta nyttan
Riktiga eteriska oljor och massageterapi kan tillsammans vara 
det som ger det där lilla extra i ett annars hälsosamt liv. Använd 
Young Livings exklusiva eteriska massageoljor för att skämma 
bort dig själv, pigga upp kropp och själ eller som ett komplement 
i den läkande processen som kan åstadkommas genom 
terapeutisk beröring.

Många sjukdomar bottnar i människans oförmåga att hantera 
stress. När stress är en del av livet i en ständigt framrusande 
värld kan massage vara ett sätt att hantera stressen på. De som 
regelbundet får terapeutisk massage kan uppleva att de får ett 
mer balanserat perspektiv och att de kan tänka klarare.

Användning
• Häll en droppe olja stor som en tiokrona i handflatan. Gnugga 
händerna mot varandra och smörj in huden där det behövs.
• Om du är hemma är det bra om du försöker framkalla en varm, 
tyst och avslappnad stämning.
• Använd en fast, bekväm yta så som en säng, ett massagebord 
eller en matta.
• Vid fotmassage bör den som får massagen luta sig tillbaka mot 
en stor kudde (på en soffa eller säng) så att hela kroppen kan 
slappna av.
• Sätt på avslappnande musik som gör det lättare att slappna av 
under massagen.

Visste du att …
• Ortho Ease och V-6 används inom regndroppstekniken?
• när Gary Young besökte indianstammen Lakota i South Dakota 
lärde han sig hur välgörande det är att ”andas in” energi? Gary 
kombinerade den här sedvänjan med eteriska oljor och sin 
kunskap om reflexzoner på fötter och fingrar.
+ regndroppstekniken har hjälpt tusentals människor med 
avslappning och att få ett mer balanserat känsloliv?
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