
VARNING:

INTE FÖR FÖRTÄRING. BÖR FÖRVARAS UTOM 
RÄCKHÅLL FÖR BARN.

Gravida och barn - Gravida eller under medicinsk vård kontakta 
din läkare. Barn under 12 år bör vara under föräldrars tillsyn vid 
användning av eteriska oljor.

FÖRBRUKNING - utformad för applicering och aromatisk 
användning.

BEHANDLING AV SÅR - Använd inte blandningen på sår. 

ÖGONIRRITATION - Ingen av blandningarna bör användas 
i eller runt ögonen. Var noga med att tvätta händerna efter 
användning för att undvika ögonirritation.

L AV E N D E R

Lavendel har länge varit känd som en av de mest populära 
och mest använda eteriska oljorna genom historien. Det är de 
söta blommornas egenskaper som främjar avslappning. När 
de blandas med noni seed oil tränger lavendeloljan djupare 
igenom huden och levererar mer effektivt dess fördelar.

FÖRDELAR: 
• En lugnare sömn
• Stresslindring

PUNKTAPPLICERING: Applicera på handlederna, under 
fötterna, under näsan, på tinningarna och i nacken. 

HUDLOTION: Tillsätt 2-3 droppar i lotionen och 
applicera på axlar, nacke, armar och fötter.

FOTBAD: Tillsätt 4 droppar i ett litet fat med varmt 
vatten och låt oljan blandas ut innan du lägger ner 
fötterna. Njut i 10-15 minuter.DOFTBESKRIVNING: Blommig, lugnande, 

avkopplande
 
INGREDIENSER: Lavandula angustifolia (Lavender) 
Oil, Morinda citrifolia (Noni) Seed Oil

KÄLLA: Tahitian Noni Essential Oils är 100% 
rena eteriska oljor blandade med vår exklusiva 
nonikärnolja. Tahitian Noni Essential Oils 
innehåller ingen syntetisk olja eller något 
konserveringsmedel; bara rena eteriska 
oljor från de bästa delarna av växten, såsom 
blommorna, bladen och grenarna.

DIFFUSER: Följ apparatens instruktioner, tillsätt vatten 
och rekommenderad mängd eterisk olja till diffusern. 
Starta apparaten och ställ in önskad tid.

HANDFLATSINANDNING: Droppa 1-2 droppar av den 
eteriska oljan i handflatorna. Kupa händerna över näsan 
och munnen och andas djupt och långsamt under flera 
andetag.

APPLICERA PÅ KUDDEN: Applicera en droppe på 
varje sida av kudden innan du går till sängs för att 
absorbera fördelarna medan du sover. Eller placera ett 
oljebehandlat tyg inne i örngottet.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

AROMATERAPEUTISK ANVÄNDNING:


