
Upozornění
•  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

•  Pouze pro vnější použití. 

•  Zamezte styku s očima a sliznicí.

•  Těhotné nebo kojící ženy, osoby 

užívající jakýkoli léčivý přípravek 

nebo trpící jakoukoli chorobou 

by se měly před použitím poradit 

se zdravotnickým odborníkem.

• Buďte opatrní při nanášení na 

citlivou pokožku.

• Po aplikaci produktu nelze 

pokožku vystavovat až 12 hodin 

přímému slunečnímu záření nebo 

ultrafialovému záření.

Složení
Olej ze slupek Citrus reticulata (mandarinka tanžerina), olej 

ze slupek Citrus aurantium dulcis (pomeranč), olej z květů 

Cananga odorata (ylang-ylang), olej z Pogostemon cablin 

(pačuli), olej z listů Picea mariana (černý smrk Northern 

Lights), olej z květů Chamomilla recutita (Matricaria, 

heřmánek pravý), olej z kořene Vetiveria zizanoides (vetiver), 

olej z Cistus ladaniferus (cistus), olej ze slupek Citrus 

aurantium bergamia (bergamot), olej z listů Cinnamomum 

cassia (kasie), olej z květů Artemisia pallens (davana).

Doplňkové produkty
•  Kuličkový aplikátor s esenciálním olejem Stress Away™

•  Kuličkový aplikátor s esenciálním olejem Tranquil™

•  Levandulový esenciální olej (Lavender)

•  Masážní olej Relaxation™
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Věděli jste o tom?
•  Černý smrk Northern Lights v této směsi je exkluzivní esenciální olej Young Living, neboť tyto smrky se pěstují 

a jejich dřevo se destiluje na naší nové farmě Northern Lights (Polární záře) v Britské Kolumbii v Kanadě.
•  Ylang-ylang se v Thajsku nanáší na pokožku po koupeli a je často využíván k provonění prádla.
•  Mandarinka tanžerina pochází z Asie a do Evropy byla přivezena na počátku 19. století.
•  Pomerančový esenciální olej je lisován za studena z pomerančové kůry, obsahuje přirozeně se vyskytující 

složku limonen.

P E A C E  &  C A L M I N G  I I ™
Souhrnné informace o výrobku
D. Gary Young speciálně vyvinul směs esenciálních olejů 

Peace & Calming II™ jako svou doporučovanou volbu a 

alternativu k Peace & Calming. Gary toto nové složení 

osobně vybral, aby zůstal věrný původnímu charakteru složek 

předchůdce této směsi a nabídl stejný skvělý zážitek.

Jemná vůně Peace & Calming II zahrnuje esenciální oleje 

z mandarinky tanžeriny, pomeranče, ylang-ylangu, pačuli, 

heřmánku pravého, vetiveru, cistu, bergamotu, skořice 

čínské, davany a exkluzivního esenciálního oleje Young Living 

smrk černý Northern Lights (Northern Lights Black Spruce). 

Tato patentovaná směs vydává uvolňující a příjemnou vůni – 

lze ji inhalovat nebo rozptylovat v difuzéru. Zřeďte a naneste 

na pokožku pro hydrataci a zkrášlení vzhledu.

Peace & Calming II obsahuje přirozeně se vyskytující složky 

germakren D, linalol, alfa-pinen a bisabolol. Společně se 

směsí Peace & Calming máte nyní dvě jedinečné a účinné 

možnosti, které lze použít samostatně nebo společně pro 

zážitek ze součinného působení!

Hlavní přínosy
•  Má relaxační a příjemnou vůni, skvělou pro každé 

prostředí.

•  Pokud se aplikuje na pokožku, zkrášluje její vzhled.

•  Lze zředit a nanést na pokožku jako hydratační 

prostředek.

•  Když směs inhalujete nebo rozptylujete do prostoru, 

navodí poklidnou a uvolněnou atmosféru.

Doporučené použití
•  Naneste na požadované místo. V případě citlivější 

pokožky zřeďte 5 kapek v 10 ml komplexu V-6™. 

•  Vůně: Rozptylujte v difuzéru až 1 hodinu třikrát denně.
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