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Naudokite eterinius aliejus kosmetiškai, 
masažui ar paskleiskite veiksmingą jų aromatą 
ultragarsiniu difuzoriumi.

rinkinys „Premium“ 
Rinkinį sudaro: difuzorius Dewdrop, 1 ml 10 pavyzdžių buteliukų, 
AromaGlide rutulinis antgalis, du NingXia Red gėrimo maišeliai 
po 60 ml, 10 vizitinių kortelių, 10 populiariausių eterinių 
aliejų mėginukų, informacinė medžiaga, 11 eterinių aliejų 
buteliukų po 5 ml: levandų, pipirmėčių, citrinų, bosvelijų, Thieves 
(mišinys), PanAway (mišinys), Purification (mišinys), RC (mišinys), 
arbatmedžių, Aroma Ease (mišinys), StressAway (mišinys).

Šalto garo difuzorius plona migla skleidžia eterinių aliejų 
molekules į orą, kur jos išlieka tvyroti keletą valandų. 
Kitaip nei aromatinės lempos ar žvakės, difuzorius 
paskleidžia eterinius aliejus nekaitindamas jų. 
Kaitinami aliejai gali prarasti naudingas savybes. 
Ulragarso technologija suskaido eterinių aliejų 
molekules į milijonus mikrodalelyčių ir paskleidžia 
jas ore. Tokiu būdu į patalpą paskleidžiamas 
eterinis aliejus yra gyvas. Tai ir difuzorius, ir 
drėkintuvas. Difuzorius Dewdrop

Leiskite gamtos gyvybinei energijai – 
eteriniams aliejams – tapti Jūsų, Jūsų šeimos, 

vaikų, artimų žmonių kasdienio gyvenimo 
dalimi! Rezultatai gali nustebinti!

Daugelis žmonių yra patyrę, jog eteriniai aliejai bei jų 
aromatas gali suteikti gyvenimui komforto, palaikyti 

kūno, proto bei dvasios sveikatą.

Young Living (JAV) eteriniai aliejai daugiau nei 20 
metų gaminami iš augalų, užaugusių ir nuosavose 
plantacijose, ir laukinėje gamtoje įvairiose pasaulio 

vietose – nuo Provanso iki Ekvadoro. Jie augo prižiūrimi 
kokybiškai ir su meile. Juose nėra nei sintetikos, nei 

dirbtinių skiediklių.

Pradinis rinkinys „Premium“ yra geriausias pasiūlymas tiems, kas nori 
susipažinti su eterinių aliejų pasauliu, supranta produktų vertę ir nori 
mėgautis puikia produktų įvairove už pačią geriausią kainą.



BOSVELIJŲ (FrAnkinCense)  eTerinis ALieJus
Frankincense eterinis aliejus pasižymi žemės ir balzamo 
aromatu, vertinamu dėl dvasinių ir vidinių galių 
stiprinimo. Labai daug kur vartojamas. Ypač tinka odos 
sveikatinimui – šis aliejus naudojamas Young Living 
kosmetikos produktų linijoje. Kelis lašiukus užtepkite ant 
veido bei kaklo, jei norite sveikos švytinčios išvaizdos, 
taip pat galima drėkinti sausą odą. Naudokite difuzoriuje, 
siekdami sustiprinti maldos, jogos ar meditacijos potyrius.

CITRINŲ (LemOn) eTerinis ALieJus
Kadangi citrinų eterinis aliejus plačiai taikomas, jis yra 
vienas naudingiausių aliejų, kurį pravartu visuomet turėti 
namuose. Gaivus žievelių aromatas suteikia šviežumo 
pojūtį, o natūralus d-limonenas yra labai svarbi 
gėrimo NingXia Red® sudėtinė dalis. Įlašinkite keletą 
lašų į vandenį ir purkškite kaip valiklį virtuvės 
paviršiams. Įkvėpkite jo iš buteliuko ar užlašinkite ant 
servetėlės, jei norite atgaivinti portą, kūną ir dvasią. 
Nešiokitės kartu su savimi, kad būtų prieinamas tuomet, 
kai reikia.

PIPIRMĖČIŲ (PePPerminT) eTerinis ALieJus
Pipirmėčių eterinio aliejaus aromatas stiprus, švarus 
ir gaivus, tai vienas iš labiausiai vertinamų augalų.
Norėdami sumažinti raumenų įtampą, atskieskite ir 
įtrinkite į smilkinius bei kaklą. Dirbdami ar mokydamiesi 
paskleiskite difuzoriuje – tai padės susikoncentruoti, 
pajusti daugiau energijos bei paskatins teigiamą požiūrį.

LEVANDŲ (LAVenDer) eTerinis ALieJus
Levandų eterinis aliejus laikomas vienu universaliausių 
aliejų, šio nuostabaus augalo pritaikymo galimybės 
nesuskaičiuojamos. Įlašinkite 8-12 lašiukų į vandenį 
ir naudokite kaip purškalą miegamojo ar drabužinės 
orui atgaivinti. Kelis lašiukus tepkite ant odos, taip 
sudrėkinsite odą ir suteiksite jai šviežumo. Naudokite 
difuzoriuje vakare, kad pajustumėte atpalaiduojamą 
aromatą miego metu.

PuriFiCATiOn™ (GRYNINIMAS)
Neutralizuokite kvapus ir sustiprinkite namų orą gaiviu ir 
gaivinančiu Purification™ aromatu. Naudojamas difuzoriuje 
jis panaikina užsisenėjusius kvapus. Šis keliantis dvasią 
mišinys taip pat puikiai tinka sausai odai dėkinti. 
Sudėtis: citrinžolių (Lemongrass), rozmarinų 
(Rosemary), arbatmedžių (Melaleuca Alternifolia), 
mirtų (Myrtle), kvapiųjų citrinžolių (Citronella), 
levandinų (Lavandin) eteriniai aliejai.

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS THieVes® (VAGYS)
Eterinių aliejų mišinys Thieves® yra kvapnaus stipraus 
aromato, kurį skleidžia cinamono, gvazdikėlių, spindulinių 
eukaliptų, rozmarinų bei citrinų eteriniai aliejai. Šis 
unikalus mišinys yra daugelio Young Living produktų 
sudėtinė dalis.
Sudėtis: cinamono (Cinnamon Bark), gvazdikėlių (Clove), spindulinių 
eukaliptų (Eucalyptus Radiata), rozmarinų (Rosemary) bei citrinų 
(Lemon) eteriniai aliejai.

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS PAnAWAy™
Eterinių aliejų mišinys PanAway™ – bruknuolių, šlamučių, 
gvazdikėlių bei pipirmėčių eterinių aliejų mišinys puikiai 
tinkamas naudoti po fizinio krūvio. Tepti išoriškai po 
įtemptos fizinės veiklos, norint atsigaivinti. Keletą lašiukų 
įtrinkite į padus atpalaiduojamam pėdų masažui.  
Sudėtis: bruknuolių (Wintergreen), italinių šlamučių (Helichrysum), 
gvazdikėlių (Clove) bei pipirmėčių (Peppermint) eteriniai aliejai.

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS r.C.™
Šio mišinio sudėtyje yra trys unikalios eukaliptų rūšys bei 
kiti augalai, R.C. tiesiog būtina turėti aromatų kolekcijoje. 
Paskleiskite difuzoriuje arba įlašinkite į puodą su karštu 
garuojančiu vandeniu ir įkvėpkite garus. Esant poreikiui, 
atskieskite ir tepkite išoriškai krūtinės, kaklo, gerklės srityje.
Sudėtis: rutulinių eukaliptų (Eucalyptus Globulus), spindulinių eukaliptų 
(Eucalyptus Radiata), citrinkvapių eukaliptų (Eucalyptus Citriodora), mirtų 
(Myrtle), eglių (Spruce), pipirmėčių (Peppermint), pušų (Pine), levandų 
(Lavender), mairūnų (Marjoram), kiparisų (Cypress) eteriniai aliejai.

ARBATMEDŽIŲ (TeA Tree) eTerinis ALieJus
Arbatmedžių eterinis aliejus (Melaleuca Alternifolia) įeina 
į daugelio odos priežiūros priemonių ir sveikatinimo 
produktų. Jis turi ypatingų savybių, dėl kurių įvairiose 
kultūrose buvo itin populiariai naudojamas odos 
priežiūrai. Keletą lašiukų įtrinkite į odą arba atskieskite 
Young Living masažo aliejumi.

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS DIGIZE™*
Tai malonaus aromato eterinių aliejų mišinys. 
Įtrinkite keletą lašiukų pilvo srityje nemaloniems 
pojūčiams nuraminti. Įkvėpkite tiesiai iš buteliuko 
esant pykinimui.
Sudėtis: vaistinių kiečių (Tarragon), kadagių (Juniper), anyžių 
(Anise), imbierų (Ginger), pankolių (Fennel),  pačiulių 
(Patchouli), pipirmėčių (Peppermint), citrinžolių 
(Lemongrass) eteriniai aliejai.

KOPALIŲ (COPAiBA) eTerinis ALieJus*
Kitaip nei kiti eteriniai aliejai, kopalių eterinis aliejus 
išgaunamas tiesiai iš medžio. Jis yra pagrindinė sudėtinė 
eterinių aliejų mišinio Stress Away sudėtinė dalis, jo sodrus 
aromatas turi atpalaiduojamų savybių. Įkvėpkite tiesiai 
iš buteliuko ar paskleiskite difuzoriumi siekdami sukurti 
teigiamą aplinką. Sumaišykite 2-4 lašelius su drėkikliu ir 
tepkite ant veido, kaklo, klubų, pilvo, rankų, šlaunų odai 
pamaitinti ir palaikyti jaunatvišką išvaizdą.

CITRINŽOLIŲ (LEMONGRASS) eTerinis ALieJus*
Citrinžolių aromatas šviežias ir primena citrinas, todėl 
labai mėgstamas namuose. Keletą lašiukų sumaišykite 
su vandeniu ir naudokite purkštuve orui atgaivinti 
bei vabzdžiams atbaidyti. Naudokite išoriškai esant 
nedideliems įdrėskimams ar įpjovimams.

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS sTress AWAy™
Tai unikalus produktas, kuriame yra žaliųjų citrinų bei 
vanilės, kopalių bei levandų eterinių aliejų, kurie padeda 
atstatyti pusiausvyrą. Naudokite jį kasdienėje rutinoje. 
Atskieskite ir naudokite dvasią pakeliančiam galvos ir 
kaklo masažui.
Sudėtis: kopalių (Copaiba), žaliųjų citrinų (Lime), kedrų (Cedarwood), 
vanilės (Vanilla), okotijų (Ocotea), levandų (Lavender) eteriniai aliejai.

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS ArOmA eAse™
Tai veiksmingas imbierų, kardamonų, pipirmėčių, 
pankolių ir mėtų eterinių aliejų mišinys. Jis nuramina ir 
atpalaiduoja. Naudokite difuzoriuje, siekdami pasimėgauti 
atpalaiduojamu aromatu. Tepkite and padų bei pilvo, 
norėdami palaikyti energijos apykaitą.
Sudėtis: imbierų (Ginger), kardamonų (Cardamom), pipirmėčių 
(Peppermint), pankolių (Fennel) ir mėtų (Spearmint) eteriniai aliejai.

ETERINIŲ ALIEJŲ MIŠINYS CiTrus FresH*
Citrus Fresh yra saldaus gaivinančio aromato mėtų bei 
citrusų eterinių aliejų mišinys. Naudojamas difuzoriuje 
patalpoms suteikia švaros ir gaivos kvapą, skatina 
kūrybingumo ir gerovės pojūtį.
Sudėtis: apelsinų (Orange), greipfrutų (Grapefruit), mandarinų 
(Mandarin), citrinų (Lemon), mėtų (Spearmint).

*Priklausomai nuo žaliavos gavybos, šiais eteriniais aliejais gali būti keičiama 
Premium rinkinio sudėtis


