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KaniOljor
Oljor har använts i tusentals år som bärare av dofter

 både i vardag och till fest. 
Våra oljor är inspirerade av gamla recept 

från Kungligheter, heliga tempel och folktraditioner.   
 I varje olja har vi kombinerat vår kunskap 
om härliga dofter, örter, stenar och färger. 

För att ge extra kraft till oljorna tillverkas de efter månens
 faser och planeternas astrologiska rörelser. De hanteras 

med kärleksfull hand och magisk intention.
Du kan blanda oljorn med varandra och skapa egna härliga 

doftkombinationer. Oljorna kan användas i behandling och 
meditation eller för att förgylla vardagen. 
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Vad man lägger i ordet hälsa är individuellt och skiljer sig åt från människa till män-
niska. Det finns de som har allvarliga sjukdomar eller varit med om en olycka, som 
upplever ett stort själsligt lugn även om den fysiska kroppen inte orkar med. Det 
finns även de som har ont i ett knä och upplever att hela livet är raserat. Hälsa eller 
välmående behöver således inte vara kopplat till den fysiska kroppen utan har lika 
mycket att göra med ett välmående i själen och i hjärtat. Frid, skulle kunna vara ett 
bättre ord för hälsa. 

I den naturmedicinska världen poppar det upp nya behandlingsformer hela tiden 
vilket är bra då det stora utbudet gör att det blir lättare för människor att hitta något 
som passar just dem. Man kan emellertid dela in dessa olika behandlingsformer i tre 
olika nivåer eller grupper.

Det finns en nivå till, men den tillhör inte den naturmedicinska världen. Det är den 
kemiska nivån, eller den kemiska medicinen, som även kallas skolmedicin. Dessa 
mediciner är inte naturliga, de fungerar som spjutspetsar och är riktade för att 
påverka en specifik sak i kroppen. Ett problem kan vara att onaturliga ämnen inte är 
kompatibla med människokroppen, vilket gör att de på ett oönskat sätt puttar, stöter 
och påverkar en mängd andra funtioner i kroppen som vi benämner som bieffekter. 
Detta kan även leda till att man i vissa fall blir sjuk av själva medicinen, eller att man 
behöver en annan medicin som motverkar bieffekterna, som den första medicinen 
skapar. Naturliga ämnen är kompatibla med kroppen vilket gör att det är mycket 
sällsynt med bieffekter. Detta innebär inte att kemiska mediciner inte behövs. De kan 
i vissa fall vara livsnödvändiga och i andra fall kan det vara en startknapp för att få 
i gång kroppen. 

Kanis produkter bygger på att vi människor är sammankopplade med och påver-
kas av naturens rörelser. Att vi lever i symbios med naturen och att allt i naturen är 
levande och har en själ eller ande. 

Inledning
Den första nivån är naturlig medicin.
Där finns alla typer av vitaminer, mineraler, örter osv. De har en fysisk och mole-
kylär effekt i kroppen. Vi vet tex att lavendel har en antiseptisk effekt. Det är dock 
inte lavendeln i sig som har den effekten utan det är alkoholen linalol i lavendel 
som har just den effekten. Det kan finnas olika mängder linalol i lavendel beroende 
på kvalité och hur den framställs. 

Den andra nivån är frekvenser. 
På denna nivå finner vi alla typer av frekvensmedicin som 
homeopati, örtessenser, blomsterdroppar osv. Här har lav-
endeln en annan mer esoterisk effekt där den är lugnande 
och rogivande för sinnet. Vårt doftsinne är direkt kopplat 
till vår minnesbank amygdala och vårt känslocenter hip-
pocampus. Det är anledningen till att en doft kan framkalla omedelbara känslor 
och minnen. Du har säkert varit med om att känna en doft som på ett ögonblick 
kastat dig tillbaka till tex barndomen och du befinner dig i köket med varm choklad 
och mammas bullar. Doftsinnet rör sig obehindrat genom tid och rum.

På denna nivå finner vi också healing eller energibehandlingar. Allt som existerar 
har en vibration eller ett vibrationstal. Olika känslor har olika vibration, ett virus har 
en vibration och våra organ har alla olika vibration. Denna nivå använder sig av 
den frekvens eller vibration som tex örten har för att påverka hälsan på en djupare 
nivå. 

Den tredje nivån är den alkemiska, shamanska eller magiska nivån. 
Det är här vi upplever att naturen blir levande, när vi känner en kontakt med och 
en närvaro av den ört eller medicin vi använder. Inom alla naturtraditioner har man 
olika tekniker för att få eller ta kontakt med ”the spirit of the plants” eller växternas 
ande. Man gör helt enkelt växten levande. Här är vi inne på en mer kvantfysisk nivå 
av medicin, där man tar kontakt med den universiella intelligens som finns i plantan. 
Här har lavendeln ytterligare en effekt på ytterligare en nivå. Olika traditioner har 
olika tekniker för att göra örten till en levande medicin.

Man kan säga att en växt har en fysisk och molekylär nivå, en har en vibration-
snivå och den har en spirituell nivå och alla nivåer har en läkande och helande 
effekt. 

Amygdala Hippcampus

De tre nivåerna
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Elementet eld är sammankopplat med livsenergi, vilja och passion. Oljorna i den här 
kategorin sätter fart på din energi. De kan hjälpa dig att plocka fram det bästa inom dig 
och vara stolt över det. De skapar eld och drivkraft som för dig framåt. Elden förstärker 
det som du redan har och låter din inre skönhet lysa både i den fysiska och icke fysiska 
världen.

Drottning 
Kraft, Medialitet, Framgång
Drottning oljan har en fyllig och lyxig doft. Den tar utrymme på ett naturligt och mjukt sätt. 
Den här oljan används när någon eller något behöver få komma till sin fulla rätt. Om du 
vill vara extra attraktiv på en fest kan denna doft hjälpa din inre skönhet att lysa igenom. 
Dofterna som finns i oljan är även kända för att plocka fram visdom och medialitet.  
Använd Drottning när du vill att dina gränser ska vara tydliga och kärleksfulla på en och 
samma gång. 

Magi 
Livslust, Passion, Magi 
Magi förstärker allting som den kommer i kontakt med. Den här förföriska doften som 
innehåller rosor skapar mycket kraft och magi på en och samma gång. Du kan använda 
den för komma i kontakt med din egen kraft och för att känna dig mer levande och vibre-
rande.  Personer som är i kontakt med sig själva och sina innersta förmågor är attraktiva 
att vistas runt. Använd Magioljan för att förstärka din lust, personliga magi och utstrålning.

Pan
Glädje, Lust, Naturkraft
Pan öppnar upp dina sinnen samtidigt som den ger beskydd. Det är en olja som kan 
hjälpa dig att hitta din egen kraft, passion och eld. Skogen och Pan är sensuell och vild 
i sin natur och energi. Den här oljan kan även hjälpa till att öpp- na upp seendet för 
naturen och naturväsen. Med Pan kan du känna dig både stark och naturlig på en och 
samma gång. Använd Pan för att hitta din naturliga begåvning och din passion i livet. 

Elementet Eld

Oljor: Kaprifol, Ros, Olibanum, Vetivergräs 
Sten: Månsten, Hematit

Oljor: Lotus, Sandelträ, Kaprifol*, Ylang Ylang
Sten: Rosenkvarts,Granat

Oljor: Enbär, Lavendel, Tall, Musk 
Sten: Karneol, Peridot

Basolja:Tistel kallpressad Ekologisk Antioxidant: 0,1-1% Rosmarinus officinalis
*Blandade aromaoljor med en naturlig oljebärare

Elementet Jord
Elementet Jord är sammankopplat med det praktiska och det fysiska livet. Oljorna i den här 
kategorin innehåller dofter, stenar och energier som samlar ihop din kraft och jordar och 
förankrar den. Jorden kan även hjälpa till att öppna upp för nya möjligheter i vardagen. 
Elementet jord handlar  om pengar, överflöd, stabilitet och framgång på det fysiska planet. 

Nyckel 
Välgång, Genombrott, Assistans
Nyckel är en olja som kan öppna dörrar. Den centrerar din energi och riktar den framåt. 
Den lyfter sinnet och ger en positiv känsla. Nyckel kan med sina dofter öppna upp andra 
människors hjärtan och önskan att hjälpa till.  Den här oljan är både mjuk och stark på en 
och samma gång. Använd Nyckel när du vill öppna dörrar och möjligheter både inom dig 
själv och i andra. 

Kvast 
Rening, Stabilitet, Beskydd
Kvast ger dig energi i alla chakran i hela kroppen och stärker upp ditt beskydd. Om du 
känner dig oskyddad eller tom på energi är det den här oljan som du ska använda. Kvast 
är perfekt om du ska träffa många människor eller vistas i en miljö med många intryck som 
exempelvis under en resa eller på en samlingsplats.  Kvast jordar dig och ser till att du står 
stabilt med båda fötterna på jorden.  För den som är känslig för energier och stöter på 
spöken ger Kvast ett starkt beskydd. Använd Kvast när du behöver vara stark och stå stabilt 
oavsett vad eller vem du träffar på.

Skörd
Framgång, Styrka, Överflöd
Den här kryddiga oljan är en dunderkur för energi och motivation. Dofterna har använts 
under århundraden för framgång. Om du känner att du behöver en dos av energi för att 
synas, våga ta plats och glänsa då är det här rätt olja för dig. Du kan stryka lite olja på ett 
grönt ljus och elda intill din kassa eller på ditt skrivbord för goda affärer.

Oljor: Lagerblad, Apelsin, Kanel Kassia
Sten: Peridot, Tigeröga

Oljor: Sandelträ, Vanilj, Kaprifol*, Gardenia,  
Sten: Hematit, Citrin, Lapiz Lazuli

Oljor: Sandelträ, Myrra, Musk*
Sten: Rökkvarts, Ametist

Basolja:Tistel kallpressad Ekologisk Antioxidant: 0,1-1% Rosmarinus officinalis
*Blandade aromaoljor med en naturlig oljebärare
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Elementet vatten är sammankopplat med känslor, relationer och intuition. Oljorna i den här 
kategorin har mjuka dofter och oljor som har använts för att slappna av och för att öppna 
upp flödet både i kroppen och i livet.

Skönhet 
Kärlek, Attraktion, Livslust
Skönhet innehåller lyxiga oljor och örter som används för att dra till sig goda saker. Den har 
en mjuk och varm kombination av neroli, vanilj och sandelträ som för tankarna till en varm 
och avslappnad plats utan bekymmer.  En bra sak leder ofta till en annan. Ett gott humör 
och en god stämning en är en bra start för att vara tillsammans. Använd Skönhet när du vill 
attrahera rätt saker in i ditt liv.

Duvhjärta
Kärlek, Frid, Healing
Duvhjärta har en mjuk och varm doft av vanilj och mango. Den sveper in dig i en känsla av 
kärlek och värme. Kombinationen av oljor har använts för slappna av och hitta ett inre lugn. 
När man är lugn och avslappnad blir mötet med andra mer kärleksfullt och öppet. Speciellt 
barn och djur känner av vart man befinner sig. Stress och oro kan göra att man skärmar av 
sig från det som finns runtomkring.  Använd Duvhjärta när du behöver känna frid och lugn 
i hjärtat. 

Sol
Semester, Avslappning, Kreativitet
Sol är en olja med mjuka citrusdofter och värmande ylang-ylang. Den är både aktiverande 
och avslappnande på en och samma gång. När vi har semester så tar det ofta tid innan 
kropp och själ kan komma ner i varv på djupet. För att kunna vara kreativ och njuta av 
livet krävs det att våra sinnen är i balans och harmoni. Oljan Sol tar ditt sinne tillbaka till 
bekymmerslösa dagar och öppnar upp dina kreativa portar och förmågor. Använd oljan 
Sol när du behöver den sköna känslan av att vara återladdad och redo att ta dig an dagen.

Elementet Vatten

Oljor: Vanilj,  Sandelträ, Neroli 
Sten: Amazonit, Rosenkvarts

Oljor: Vanilj, MangoLime, Kaprifol* 
Sten: Månsten, Rosenkvarts

Oljor: Lime, Apelsin, Ylang ylang, Patcholi, 
Sten: Karneol, Citrin

Basolja:Tistel kallpressad Ekologisk Antioxidant: 0,1-1% Rosmarinus officinalis
*Blandade aromaoljor med en naturlig oljebärare

Elementet luft är sammankopplat med tankar och det mentala planet. Luften har förmågan 
att skärpa våra sinnen. Luften kan även komma med nya vindar, ny information och ett nytt 
sätt att se på saker och ting. Oljorna i den här kategorin skapar kontakt med din inre visdom 
och kunskap.

Ängel 
Styrka, Assistans, Intuition
Ängel är oljan för dig som behöver snabb och effektiv hjälp och assistans. Ibland behövs 
en extra resurs, en stor Ärkeängel för att ta sig igenom dagen eller natten på bästa möjliga 
sätt. Oljorna som används i Ängel har använts under tusentals år både för kontakt med 
Änglar och för att öppna upp intuitionen. Det är en kombination av kraftfulla oljor och 
stenar som hjälper höga energier att manifesteras här och nu.  De eteriska oljorna har 
värmande egenskaper och kan användas på ömma muskler och fästen. Använd Ängel när 
något oväntat har hänt eller när du vill vara redo i alla lägen och situationer. 

Graal 
Visdom, Kunskap, Inspiration
Graaloljan stimulerar dina sinnen och aktiverar din kreativitet, en härlig citrus- blandning 
med ett mjukt djup som är perfekt om du ska skriva, prata inför andra, eller om du behöver 
fördjupa din kunskap inom något område.  De eteriska oljorna i denna blandning kopplas 
samman med medeltidens alkemister, mystiker och magiker. Använd Graal när du vill 
komma i kontakt med din inre visdom och kunskap.

Merlin
Rening, Uppkoppling, Visdom
Merlin har en uppfriskande doft som kombinerar salvia med den ljuvliga doften av lavendel. 
Den har även en upplyftande och renande effekt. Du kan använda Merlin när du behöver 
rena både dig själv och din omgivning. Att applicera lite Merlinolja bak i nacken eller på 
tinningarna kan ge en svalkande känsla. Både salvia och lavendel var populära under 
Romartiden och är så än i dag. Använd Merlin när du vill skapa en ren miljö och när du 
behöver fatta kloka beslut. 

Elementet Luft

Oljor: Lavendel, Salvia, Kamfer  
Sten: Månsten, Bergskristall

Oljor:  Citronmeliss, Citrongräs,  Lavendel,  Vanilj, Lime 
Sten: Peridot, Iolit

Oljor: Patcholi, Jasmin, Musk*
Sten: Ametist, Lapis Lazuli

Basolja:Tistel kallpressad Ekologisk Antioxidant: 0,1-1% Rosmarinus officinalis
*Blandade aromaoljor med en naturlig oljebärare



Kani NaturApotek - www.kani.se - 042-352800 Kani NaturApotek - www.kani.se - 042-352800

KANI
NaturApotek

KANI
NaturApotek

I denna serie finner du klassiska oljor som har använts under årtusenden. De för dina sinnen till 
svunna tider och tidlös visdom. Dofterna kan användas för att plocka fram minnen långt bak i 
tiden och fördjupa din egen upplevelse och kraft.

Önskebrunn
Centrering, Frid, Lycka
Dofterna i önskebrunn är som att vandra i en varm blommande trädgård. Med klassiska oljor 
för kärlek, frid och lycka som använts genom årtusenden förs våra sinnen till svunna tider och 
exotiska platser. Oljan öppnar upp för minnen genom tiden, arbete med förfäder och vår 
egen historia genom inkarnationer. Använd Önskebrunn när du vill fördjupa din upplevelse 
och skapa en minnesmarkör i tiden, eller när du vill fånga och minnas vad som är viktigt.

Aradia
Visdom, Magi, Transfomation
Aradia är ett av namnen för den Stora Modern eller Mångudinnan inom Wicca traditionen. 
Hon kallas även för alla Häxors Moder. Aradia sägs ha varit en kvinna som levde i Italien 
under 1300-talet. Hon vandrade runt bland folket och delade med sig av kunskap om 
helande, växter, naturen och magi. Aradia undervisade alla som ville lyssna. Hon anses 
idag vara en av de uppstigna Mästarna. I denna olja finner du en kombination av örtiga 
dofter blandat med citrus och värme. Oljan är aktiverande och för dina sinnen bortom det 
vardagliga. 

Peace
Frid, Healing, Uppvaknande
Oljan Peace har en kopping till Sananda vars skepnad anses vara Kristus som uppstigen 
mästare. Han arbetar tillsammans med Mästarna med jordens uppstigning och medvetand-
ehöjning. Sananda förknippas även med frid och den blå läkande strålen av ljus. I den här 
oljan finner du örter som är balanserande och fridfulla i sin doft. Oljan är både rogivande 
och igångsättande. 

Timeline Serien

Oljor: Lavendel, Lotus, Vanilj, Nejlika
Sten: Blå bandagat, Lapis Lazuli

Oljor: Balsam of Peru, Vanilj, Syren*, Mandarin,  
Sten: Rosenkvarts, Aquamarin

Oljor: Davana, Vanilj, Grape
Sten: Bärnsten, Aquamarin

Basolja:Tistel kallpressad Ekologisk Antioxidant: 0,1-1% Rosmarinus officinalis
*Blandade aromaoljor med en naturlig oljebärare

Dessa oljor är något extra. Dofterna här anses skapa extra beskydd, uppkoppling och 
kontakt med elementen. De har en mystisk och förförisk energi som för dina sinnen till en 
annan plats och en annan tid. Oljorna hjälper dig att integrera den du är här och nu med 
den vilda tidlösa delen av dig själv.

Fe
Kreativitet, Passion, Magi
Fe har en lätt doft med förföriska toner. Den påminner om den magi som kommer efter ett 
sommarregn när hela naturen vaknar upp. Ibland är det de mest subtila energier som gör 
en stor skillnad. Oljan hjälper dig att öppna upp och se de tecken som kommer i din väg. 
Den hjälper dig att hitta din inre kreativitet och tro på magi igen. Använd Feoljan när du 
behöver fånga de drömmar som finns runtomkring dig för att manifestera mer passion i ditt 
liv.

Vampyr 
Passion, Styrka, Kraft
Vampyr kombinerar jordiga dofter med lekande citrustoner. Den för tankarna till svunna 
tider med lyx och rikedom, farliga äventyr och passionerade möten. Den innehåller eteriska 
oljor och stenar som har skyddande egenskaper. Kombinationen tillåter dig att plocka fram 
din kraft och inre passion utan att tappa bort dig själv. Den här oljan är bra att använda när 
du befinner dig i utmanande situationer och behöver plocka fram allt du har.

Häxa 
Magi, Medialitet, Kärlek
Häxa kombinerar de lyxigaste oljorna som tillsammans skapar en aura av magi och 
mystik. Lätt och förförisk samtidigt som den innehåller de djupaste hemligheter. Den här 
oljan arbetar både djupt och högt på en och samma gång. Den sveper en magisk kappa 
runtomkring dig som tillåter dig att glänsa. Använd Häxa när du vill komma i kontakt med 
ditt innersta väsen och när du vill att din inre skönhet ska lysa klart. 

     

Mystic Line 

Oljor: Gardenia, Syren, Vanilj, 
Sten: Aquamarin, Ametist

Oljor: Heliotrop, Sandelträ, Neroli, Lime, Citrongräs 
Sten: Snöflingeobsidian, Granat

Oljor: Gardenia, Lotus, Ylang ylang, Vanilj, 
Sten: Rosenkvarts, Ametist

Basolja:Tistel kallpressad Ekologisk Antioxidant: 0,1-1% Rosmarinus officinalis
*Blandade aromaoljor med en naturlig oljebärare
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Happy Serien Ancestor Line

Happy Island
Kärlek, Avslappning, Närvaro
”Don´t worry, be happy!” skulle man kunna summera oljan Happy Island till. Att hitta sitt 
centrum av glädje och balans även när det är stressigt och händer många saker i livet, 
är en konst. Det är även viktigt att ställa sig frågan ”från vilken plats skapar jag just nu ”? 
Skapar jag från en plats av stress och tvång eller skapar jag från en högre frekvens av 
glädje och närvaro?

Med varma toner av vanilj, neroli och apelsin skapar Happy Island en mjuk och förförisk 
doft. För att kunna återbygga sin energi behöver man först komma till en plats i sitt sinne 
där man kan både slappna av och fokusera sin kraft. Dofterna och stenarna i Happy 
Island har traditionellt använts för att återuppbygga kraft och energi samtidigt som de 
är förknippade med en avslappnad tillvaro och livsstil. En underbar olja att använda när 
man vill slappna av och njuta av livet.

Happy Buddha
Utstråning, Framgång, Närvaro
Happy Buddha skulle kunna sammanfattas med hastighet & glädje. Gul färg har förmågan 
att fokusera sinnet samtidigt som det öppnar upp för glädje och kreativitet. Happy Buddha 
innehåller oljor som arbetar i alla riktningar samtidigt och för dem samman. I bland kan 
själen och personligheten dra åt olika håll och då kan man själv uppleva sig som splittrad. 
När energin blir samlad och själen dockas in med personligheten skapas en stark energi 
som ger både hastighet och glädje. Happy Buddha har en mjuk doft av Olibanum och 
Bergamott som öppnar upp vägen framåt.
 

Druid
Healing, Stabilitet, Visdom
Oljan Druid har varma toner som för tankarna till en lummig och avslappnande skog. Den 
innehåller örter och oljor som traditionellt använts för att öppna upp energisystemet och 
göra det mottagligt för återhämtning och förmågan till nystart. Både lavendel och cypress 
har en tusenårig tradition bakom sig och har flitigt använts både i Europa och Asien i allt från 
huskurer till husrening. Träd är något som ligger den druidiska traditionen varmt om hjärtat 
och just Cypress anses vara väktare av visdom som färdas genom tider och generationer.

Madam
Magi, Beskydd, Förändring
Oljan Madame har en härlig blandning av kryddiga och fruktiga toner. Den innehåller 
örter och dofter som används flitigt i traditionella recept för att sopa undan det som drar 
energi och samtidigt sätta full fart framåt. Kombinationen av kryddor och frukter i Madame 
blandningen används i många sydländska traditioner där de anses ha förmågan att stärka 
upp det egna systemet och dra till sig bra saker. Med andra ord en fyllig ”allround” olja 
med många olika användningsområden. Kanske är Madame som ljuvligast att använda 
vid de tillfällen då du vill svepas in i en våg av möjligheter och hopp inför framtiden.

Flambue (kommer hösten  2020)

Oljor: Cypress, Lavendel, Ylang Ylang 
Sten: Mossagat, Malakit

Oljor: Apelsin, Mango, Lime, Carnation, Lavendel, Pepparmynta
Sten: Granat, Ametist

Oljor: Gardenia, Vanilj, Neroli, Apelsin
Sten: Korall, Amazonit

Oljor: Olibanum, Carnation, Bergamott 
Sten: Bergskristall, Bernsten
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I FBgruppen “Vi som älskar kani-
oljorna” kan du få tips och ideér 
och ställa frågor. Där får du gärna 
berätta om dina blandningar & 

erfarenheter. 

Oljorna
Vad gör KaniOljornan annorlunda?
Med kärleksfull hand har vi kombinerat vår kunskap om örter, stenar, färger & astrologi för att 
få fram en så optimerad olja som möjligt olja för sitt ändamål. När vi tillverkar oljorna gör vi 
det efter månfaser och astrologiska rörelser.

Hur går det till när vi skapar en ny olja?
Det är en ganska lång process. Ibland startar det hela av att vi märker att det finns ett behov 
på vår skola eller hos våra kunder. I andra fall kan det börja med en dröm eller en speciell ört 
som vi upplever att fler borde få ta del av. 

Efter det börjar det intensiva arbetet med efterforskningar. Vi undersöker hur örten eller doften 
har historiskt använts i recept och blandningar. Vilken fysiska, energimässiga & spirituella ef-
fekter eller egenskaper de anses ha i olika naturtraditionerna? I vilka kombinationer förekom-
mer de och varför? Några doftoljor är syntetiska då de inte finns i naturlig form. 

När väl det är klart kommer den spännande tiden av att blanda samman den nya doften och 
att testa och pröva den tills vi upplever att oljan har den effekt vi söker.

Varför har vi stenar i oljorna?
I dagens samhälle använder vi kristaller i nästan all teknik, tv, telefoner osv. Kristaller har för-
mågan att sända och ta emot ljus och information. Ur ett shamanskt perspektiv fungerar stenar 
och kristaller som hållare och stabiliserare av energi. Vi vill att våra oljor ska klara av att vara 
i handväskan eller i jackfickan och fortfarande vara effektiva.

Kan jag blanda och göra egna dofter?
Ja, det går hur bra som helst. Du kan blanda egna dofter med dina favoritol-
jor i en blandflska. Det finns oändligt med kombinationer. Det är bara fanta-
sin som begränsar. Med den nya pipettflaskan blir det enkelt att skapa egna 
spännande doftblandningar. Dessutom behöver man inte ha med sig alla 
sina favoriter i väskan... om man inte vill det förstås. 

Hur bör jag ta hand om mina oljor på bästa sätt?
Oljorna innhåller naturliga oljor och doftblandningar. Det gör att de är känsligare än till ex-
empel vanlig parfym. När oljan kommer i kontakt med luft i korken kan doften förändras. Du 
bör undvika att ställa oljan i direkt solljus. 

Vi hoppas du kommer att få stor glädje av Oljorna 
Blessings / Karin & Niklas Ugander


