
Kompletterande produkter
• Eterisk limeolja
• Eterisk lavendelolja
• Blandoljan Peace & Calming®

Viktiga vetenskapliga studier
• Tisserand R, Balacs T. Essential Oil Safety: A Guide to Health 
Care Professionals. Churchill Livingstone. 1995.
• Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. PDR for Herbal Medicines. 
Medical Economics Company Inc. 1998.
• Leung AY, Foster S. Encyclopedia of Common Natural 
Ingredients Used in Food, Drugs, and Cosmetics. John Wiley & 
Sons. 1996.

Produktinformation
Stress Away – 15 ml
Kod 463013

Produktsammanfattning
Young Livings Stress Away™-blandning av eteriska oljor finns nu i 
15-millilitersflaska. Blandningen är en naturlig lösning som tagits 
fram för att bekämpa vanliga stressmoment som smyger sig på 
i vardagen. Stress Away är den första produkten som innehåller 
den stresslindrande kombinationen av eterisk oljor från lime och 
vanilj.

Stress Away innehåller även copaiba och lavendel som hjälper 
mot mental överansträngning och återställer balansen. 
Blandningen innehåller verkningsfulla växtdelar som cedrol från 
cederträ och eugenol som finns naturligt i vanilj och verkar på 
så sätt avslappnande och minskar tillfälliga nervspänningar. Alla 
de här ingredienserna har på ett professionellt sätt blandats 
samman med den exotiska doften av ocotea, Young Livings 
exklusiva enkla ecuadorianska olja.

Fördelar
• Minskar stress och förebygger mentala spänningar
• Minskar stressorer som kan ha negativ inverkan på sömnen
• Förbättrar sinnestillståndet

Vem bör använda den eteriska oljan 
Stress Away?
• De som vill ha en avslappnad känsla
• De som vill ha något lugnande för nerverna i spända situationer
• De som lätt blir uppjagade av omgivningen

Rekommenderad användning
• Lokal applicering: Skaka ordentligt och smörj in på handleder 
och i nacken efter behov.
• Aromatisk användning: Sprid i upp till en timme tre gånger om 
dagen.

Varningsföreskrifter
• Förvaras utom räckhåll för barn.
• Om du är gravid, ammar, tar medicin eller lider av en sjukdom 
bör du först tala med en läkare innan du använder produkten.

Visste du att …
• eterisk ocoteaolja framställs ur det höga ocoteaträdet och att 
den länge har använts traditionellt i Amazonas?
• copaiba är den enda eteriska olja som framställs genom 
tappning på ungefär samma sätt som lönnsirap och gummi?
• vaniljen i Stress Away inte innehåller något vatten till skillnad 
från den mesta andra vaniljoljan som säljs på marknaden i dag?
• Stress Away fick sitt namn av Young Livings distributörer? 
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