
P R E M I U MP R E M I U M
S T A R T E R  K I TS T A R T E R  K I T   



„Premium Starter kit“ rinkinio eteriniai aliejai yra būtini mūsų
kasdieniniame gyvenime, tai yra natūrali gamtos sukurta namų
vaistinėlė, kuri patenkina kiekvienos šeimos fizinius, emocinius ir
dvasinius poreikius. 

Rinkinyje kai kurie aliejai gali būti keičiami į lygiaverčius
priklausomai nuo sezoniškumo. Linkiu Jums atrasti ir patirti
gamtos galią kiekviename lašelyje.



                                            
                                           

Aromaterapija žinoma pasaulyje tūkstančius metų - tai praeities
išmintis iš šių dienų atradimas. EteriniaI   aliejai buvo žinomi
istorijoje kaip priemonė kovojanti su virusais, bakterijomis,
grybeliais. 

Biblijoje kvapieji augalai, esencijos ir eteriniai aliejai minimi daugiau
nei tūkstantį kartų. Augalai atlieka svarbų vaidmenį ne tik
ekologinėje planetos grandinėje bet ir žmogaus gyvenime.

Svarbiausia renkantis eterinius aliejus - kokybė. 
Young Living, vienintelė pasaulyje kompanija, kuri kontroliuoja visą
procesą nuo sėklos iki kamštelio - „Sead to Seal“.  Kontroliuojamas
visas procesas nuo sėklų atrankos, distiliavimo, tyrimų, išpilstymo. 

Kompanija valdo nuosavus ūkius, kuriuose auginami augalai
įvairiose pasaulio šalyse.

Young Living yra vienintele kompanija, kurios daugelis eterinių
aliejų yra patvirtinti FDA (JAV maisto ir vaistų administracija)  kaip
maisto papildai, kuriuos galima vartoti į vidu. 



Difuzorius turi jonizatoriaus, drėkintuvo, inhaliatoriaus funkcijas.
Jis ne tik garina vandenį su eteriniais aliejais, bet valo bei drėkina
patalpų orą. Vandenį garina ultragarsu.

Šaltas garas nesunaikina eterinio aliejaus molekulių ir aktyvių
fitocheminių elementų. Dėl unikalių šio prietaiso veikimo savybių,
patalpoje garinamas eterinis aliejus yra „gyvas“, išlaiko visas
terapines savybes, valo, jonizuoja orą, 

Difuzeris gali būti naudojamas kaip inhaliatorius vaikams ir
suaugusiems. Tai saugus ir labai efektyvus inhaliavimo būdas. 

Veikia tyliai, turi naktinį apšvietimą, automatiškai išsijungia, kai
baigiasi vanduo. 

Difuzorius 



VIENO AUGALO (MONO) ETERINIAI ALIEJAI 



Lemon (citrina)

Gaivus aromatas pakelia nuotaiką ir stimuliuoja tiek protą, tiek
kūną, o veiksmingas antioksidantas d -limonenas palaiko imuninės
sistemos funkcionavimą, 

Išvalo toksinus, yra veiksminga celiulito mažinimo priemonė,
detoksikuoja organizmą, 

Suaktyvina riebalų deginimo procesą, padeda iš audinių pašalinti
toksinus. 

Pasak mokslininkų citrusinių aromatas padeda stiprinti imunitetą,
atpalaiduoti bei mažinti depresijos simptomus. 

Pasitepus citrusiniu eterinių aliejumi nerekomenduojama būti
saulėje mažiausiai 12 val, dėl foto jautrumo.



Pepermint (pipirmetė)

 
Istoriškai pipirmėtė yra viena iš seniausių žolių ir laikoma turinti
raminamąjį poveikį virškinimo sistemai, padeda kvėpavimo takų
sistemos funkcionavimui.

Gaivus, stimuliuojantis pipirmėtės eterinis aliejus mažina protinį ir
fizinį nuovargį, suteikia naują energijos ir gyvybingumo jausmą. 

Šis eterinis aliejus mažina protinį ir fizinį nuovargį,  

Moksliniai tyrimai nurodo, kad pipirmėtės aromatas, patekdamas į
kvėpavimo takus atliekant protines užduotis, padeda
sukoncentruoti dėmesį į veiklos efektyvumą, stimuliuoja ir
koncentruoja mintis.



Frankinsence (Smilkalai arba bosvelijos aromatinė derva)

Bosvelijų derva Artimuosiuose Rytuose buvo laikoma „Švento
patepimo aliejumi“, tūkstančius metų naudojama religinių
ceremonijų metu. 

Naujajame Testamente yra aprašoma, kad trys karaliai gimus Jėzui
padovanojo aukso, smilkalų (bosvelijos sakų) ir miros. 

Frankincense – gydomųjų galių turintys sakai. 

Antikiniais laikais buvo labiau vertinama nei auksas ir buvo
prieinama tik karališkoms šeimoms. 

Turi žemės ir balzamo aromatą, kuris yra vertinamas dėl ypatybės
didinti dvasingumo jausmą ir vidines galias. 

Naudokite difuzeryje, siekiant sustiprinti maldos, jogos ar
meditacijos poveikį, norint geriau atsipalaiduoti ar sustiprinti
dvasinį ryšį. 1-2 lašiukus aliejaus patepti ant veido ir kaklo, siekiant
atnaujinti odos būklę, tepti čakrų (energinių centrų)  sritis.



Copaiba (Kopalių eterinis aliejus)

Istoriškai, Amazonės gyduokliai naudojo Copaibos eterinį aliejų ir
sąkus įvaraus pobūdžio skausmams malšinti, kaip priešuždegiminę
primonę, odos nuraminimui po įkandimų, žaizdoms gydyti. 

Peru Copaiba buvo naudojama gerklės skausmui malšinti.

Peru ir Brazilijos senovės medicinoje Copaiba buvo plačiai
naudojama uždegimams gydyti, kvepavimo takų problemoms
spręsti. 

Aromatas padeda sustiprinti vidines galias, naudojamas sustiprinti
meditaciją ir maldą.



Tee Tree/ Melaleuca altenifolia(abatmedis)

Istoriškai Arbatmedis pasižymi aukštomis antimikrobinėmis ir
antiseptinėmis savybėmis. 

Rytuose buvo naudojamas maistui ir parfumerijai gamintis, bei buvo
laikomas svarbia namų sąlygomis prieinama gydymo priemone, 

arbatmedis buvo naudojamas netgi užklupus cholerai. 

Šis eterinis aliejus garsėjo, kaip „skydas“ nuo vabzdžių. 

Kinų medicina arbatmedį laiko šildančia ir tuo pat drėkinančia
priemone, kuri padeda gydyti nervinius sutrikimus. Tinka naudoti
difuzoriuje, inhaliuoti, tepti odą tinka net gleivinei.



Lavender (levanda)

Levandos eterinis aliejus visame pasaulyje laikomas vienu
universaliausių aliejų. 

Šio nuostabaus augalo pritaikymo galimybės nesuskaičiuojamos.
Levanda vadinama aromaterapijos karaliene 

Prancūzų mokslininkas Rene Gattefosse pirmasis atrado levandos
galimybes regeneruojant odą, kuomet pats savo laboratojijoje
nusidegino ranką ir  įmerkęs ją į levandų eterinį aliejų, pamatė
stulbinamą skausmo sumažėjimą ir žaizdos greitesnį gijimą. 

Lavanda mums padeda  atsipalaiduoti, mažina įtampą padeda
kokybiškam miegui. Puiki pagalba pažeistai odai.



ETERINIŲ ALIEJŲ KOMPOZICIJOS 



Thieves (Vagys)

Tai atkurta kompozicija, kurios istorija siekia XV amžių, kuomet
Prancūzijoje siautėjo juodasis maras. 

Ši istorija aprašyta ir Enciklopedia Britanica, kuomet keturi
parfumeriai sukurė šią kompoziciją ir pasitepę ją eidavo plėšti
sergančių ar jau mirusių nuo maro didikų. 

Pagauti žandarų jie išdavė receptą ir patys apsisaugojo nuo juodoja
maro. 

Thieves pagrindu yra sukurta įvairių produktų – namų švarai
palaikyti, burnos higienai.

Naudokite difuzoriuje, tepkite padus, galima vartoti į vidų, kaip
augalinį antibiotiką.

Sudėtis: cinamonas, gvazdikėlis, spindulinis eukaliptas,
rozmarinas,citrina.



Purification (Gryninimas):

Ši gaivi kompozicija išvalo ir dezinfekuoja orą, 

neutralizuoja kvapus.  Išvalo orą nuo užsisenėjusių kvapų (pavyzdžiui
pelėsio), 

Puikiai tinka valyti ir atgaivinti sausą ir perštinčią odą, 

malšina spuogus, naudojamas kaip dezodorantas. 

Efektyvus repelentas - atbaido uodus, vapsvas, vorus ir kt. 

Puikiai tinka po įkandimų. Naudokite difuzoriuje, inhaliacijoms,
įlašinkite 2-4 lašelius į druską ir paskleiskite vionoje, įlašinkite į
skalbyklę skalbiniams atšviežinti.

Sudėtis: Citrinžolė, rozmarinas, arbatmedis, 
kvapioji citrinžolė, levandinas.



R.C. (kvėpavimo takų atgaiva)

Pasak mokslininkų, ši kompozicija skirta palengvinti kvėpavimą,
peršalimo simptomus, 

palengvina sezoninės alergijos simptomus. 

Garinkite, inhaliuokite, tepkite krūtinę, nugarą, padus. 

ši kompozicija pasižymi energizuojančiu aromatu

Tepkite krūtinę, pulso taškų vietas ir kaklą siekdami palengvinti
peršalimo simptomus, 

Sportuojant galite įkvėpti tiesiai iš buteliuko, kad palengvinti
kvėpavimą. 

sudėtis: rutulinis eukaliptas, spindulinis eukaliptas, citrinkvapis
eukaliptas, mirtos, eglė, pipirmetė, pušis, levanda, mairūnas,
kiparisas.



Stress Away (pašalinkime stresą)

Tai švelni, aromatinga kompozicija, kuri suteikia taikos ir ramybės
jausmą. 

Padeda atitolinti bei užmiršti dienos stresą ir atpalaiduoja nervinę
įtampą. 

Leidžia susigyventi su natūraliu kasdieniniu stresu, pagerina
psichikos reakciją, sumažina baimės pojūtį, atstato emocinę
pusiaursvyrą, skatina atsipalaidavimą, gerina miego kokybę, padeda
įveikti depresiją. 

Naudokite difuzoriuje, kaip kvepalus dienos metu.

Sudėtis: kopaliai, žalioji citrina, kedras, vanilė, okotija, levanda.



DiGize (palengvina virškinimą)

Ši kompozicija padeda palengvinti virškinimo sutrikimus. 

puiki priešparazitinė priemonė. 

Įtrinkite keletą lašiukų pilvo srityje nemaloniems pojučiams
nuraminti. 

Įkvėpkite iš buteliuko esant pykinimui. 

Sudėtis: vaistiniai kiečiai, kadagys, anyžius, imbieras, pankolis,
pačiulis, pipirmėtė, citrinžolė.



Panaway (pašalink skausmą)

ši kompozicija padeda malšinti įvairios kilmės skausmą ir
uždegimus.

Moksliniai tyrimai nurodo, kad "Panaway" pagerina kraujotaką ir
pagreitina gijimo procesą. 

Vartojama diskomfortui mažinti ir atpalaiduoti raumenims po
fizinio krūvio. 

Veikia kaip natūralus analgetikas.

Naudojimas: patepkite skaudamą vietą , uždėkite drėgną
rankšluostį.

Sudėtis: bruknuolė, italinis šlamutis, gvazdikėlis, pipirmėtė.


