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Produktsammanfattning

Genom att ersätta negativa uppfattningar med nya och 
vitaliserande tankemönster kan enskilda personer få kraft att 
förändra beteenden, känslor och inställningar. Transformation 
eterisk blandolja kan hjälpa dig att få kraft till att genomföra de 
förändringar av ditt liv som du önskar. Transformation gjordes 
om särskilt för 2012 års International Grand Convention och 
innehåller Idahoblågran, palo santo, ocotea, virak och andra 
stärkande eteriska oljor som hjälper dig att bli av med negativa 
känslor och förvandla dig själv.

Fördelar

•	 Gynnar en positiv livssyn

•	 Hjälper enskilda personer att göra livsbejakande 
förändringar

•	 Hjälper kropp och själ att koppla av

Vem ska använda Transformation 
Essential Oil Blend?

•	 Personer som vill ersätta negativa uppfattningar med 
nya vitaliserande tankemönster

•	 Personer som vill hitta vägar att få en mer positiv 
livssyn

Rekommenderad användning

•	 Topisk	användning:	Används på handlederna eller i nacken 
för att bekämpa negativa känslor. 

•	 Aromatisk	användning:	Sprid doften i upp till 1 timme 
3 gånger per dag eller andas in direkt för att få en 
upplyftande aromaterapeutisk effekt.

Varningsförskrifter

•	 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. 

•	 Undvik direkt solljus eller UV-strålar i upp till 12 timmar 
efter insmörjning på huden.
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Ingredienslista

Olja från citronskal, Mentha Piperita (pepparmyntolja), 
Salvia Sclarea (muskatellsalviaolja), Santalum Album 
(sandelträolja), Picea Pungens (olja från Idahoblågran), 
Boswellia Sacra (helande virakhartsolja), Elettaria 
Cardamomum (olja på kardemummafrö), Bursera 
Graveolens (olja på palo santo-trä), Ocotea Quixos (olja på 
ocoteablad).
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Visste du att …?

•	 Blågranen växer främst i centrala och södra Klippiga 
bergen och kallas även Coloradoblågran, silvergran och 
Arizonagran. 

•	 De gamla egyptierna använde aromen från virak i religiösa 
ritualer. 

•	 Palo santo är känt som ”heligt trä” i Sydamerika och har 
traditionellt använts för att bekämpa dåliga energier, ”mala 
energia”. 

•	 Sandelträ har historiskt använts i antikens Egypten, denna 
olja ger harmoniska känslor och får dig att känna dig lugn.

Kompletterande produkter

•	 Idaho Blue Spruce Essential Oil

•	 Bergamot Essential Oil

•	 Valor Essential Oil Blend

•	 Abundance Essential Oil Blend

Viktiga vetenskapliga studier

•	 Tabelli G, et al. Toxicity to vapor exposure and topical 
application of essential oils and monoterpenes on Musca 
domestica (Diptera: Muscidae). 2009. J Econ Entomology 
102(3):1383-1388. 

•	 http://www.naturalmedicinalherbs.net/herbs/p/picea-
pungens=blue-spruce.php. 

•	 Conti B, Benelli G, Leonardi M, Ariri FU, Cervelli C, Profeti 
R, Pistelli L, Canale A. Repellent of Salvia dorisiana, S. 
longfolia, and S. sclarea (Lamiaceae) essential oils against 
the mosquito Aedes albopictus Skuse (Diptera: Culicidae). 
Parasitology Research. Epub ahead of print 15 Feb 2012.
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