
MIK azok az illóolajok? 
Szinte mindannyian tapasztaltuk már az illóolajok hihetetlen erejét 
anélkül, hogy tudatosult volna bennünk. A citromhéj energizáló 
aromájától a levendula nyugtató hatásáig az illóolajokkal nap, mint 
nap találkozhatunk. 
A koncentrált, természetes, aromás folyadékokat cserjékből, 
virágokból, fákból, gyökerekből, bokrokból és magvakból nyerik 
ki. A növények növekedése, fejlődése és környezethez történő 
alkalmazkodása mind-mind az illóolajaktól függ. Ezenkívül fontos 
szerepet játszanak a rovarok, betegségek és zord környezeti feltételek 
elleni védekezésben. A tiszta, természetes illóolajoknak számos 
kedvező hatásuk van, és napi használatuk milliók életét segíti. 
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Használat 
Az illóolajokat közvetlenül belélegezve (inhalálva) vagy bőrbe 
bedörzsölve (helyi alkalmazás) alkalmazhatja. A következő oldalon, 
illetve a termékek címkéjén található utasításokat betartva magával 
ragadó élményben lehet része, mely elégedettséggel fogja 
eltölteni.* 
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INHALÁLÁS 
Egyes illóolajok belélegzése kifinomultabbá teszi az érzékelést és számos pozitív hatással 
rendelkezik. Íme, néhány ötlet az alkalmazásra: 
» Lélegezze be az olajat közvetlenül a üvegcséből. 
» Párologtasson pár cseppnyit kedvenc illóolajából a prémium minőségű Young Living 
diffúzorral. 
» Öntsön forró vizet egy tálba, majd adjon hozzá néhány csepp olajat. Fedje le fejét és 
a tálat sátorszerűen egy törülközővel; majd vegyen lassú, mély lélegzeteket. 
 

HELYI ALKALMAZÁS 
Számos illóolaj biztonságosan használható közvetlenül a bőrön, de erősen javasolt a 
vivőolajjal történő hígítása. 
» Tegye a tenyerébe vagy az érintett területre a megfelelő cseppszámú illóolajat, 10 ml 
Young Living V-6 növényi olajjal együtt. 
» Körkörös mozdulatokkal dörzsölje be bőrébe az olajat. Igény szerint ismételje meg a 
műveletet. 
 
További használati információért látogasson el a youngliving.com/ 
safetyguidelinesGB weboldalra. 
 
Figyelmeztetés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék 
címkéjét. Az illóolajok nagyon erős hatással rendelkeznek, és néhányuk 
irritálhatja a bőrt. Amennyiben irritáció lép fel, vigyen fel V-6™ növényi olaj 
komplexet vagy más növényi olajat, melyek csökkentik az illóolaj hatását. 
Lásd az egyes termékcímkéket. 
3 

 



Kiemelkedő minőség 
Minden illóolaj létfontosságú növényi összetevőket tartalmaz, melyeknek 
pozitív tulajdonságait számos kutatásban vizsgálták. Ezek az összetevők 
a legkedvezőbb hatásukat tiszta, természetes állapotukban fejtik ki. Az 
emulziókból, hígított, szintetikusan kevert vagy más úton vegyített olajokból 
éppen azok az összetevők hiányoznak, amelyeknek a tiszta illóolajok kedvező 
egészségügyi hatásukat köszönhetik. 
Az elmúlt több mint 20 évben a Young Living mutat irányt az illóolajok 
tisztaságának és hatékonyságának meghatározásában. A minőséget a Seed 
to Seal™ (ültetéstől csomagolásig) szabadalmaztatott folyamat garantálja, 
amely az illóolajgyártás öt követelményére fókuszál. 
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ÜLTETÉS: Szakértőink olyan növényeket választanak ki, melyeknek 

kiváló minőségét tudományos kutatások, helyszíni tanulmányok, egyetemközi 
együttműködések és az ültetésre vonatkozó minőségi tanúsítványok támasztják alá. 

MŰVELÉS: A világszerte megtalálható hat ültetvényünkön szerzett gyakorlati 

tapasztalatok biztosítják a szigorú minőségi követelmények betartását, köztük a 
gyomirtást és kártevő-mentesítést, a talaj megfelelő előkészítését és öntözését, 
valamint a fenntartható biológiai művelést. 

LEPÁRLÁS: A szabadalmaztatott, alacsony hőmérsékleten, alacsony nyomású 

gőzzel végzett lepárló folyamatunk lehetővé teszi, hogy a természetes, bioaktív 
növényi összetevők az illóolajokban érintetlenül megmaradjanak, így biztosítva a 
mindenkori optimális olajminőséget. 

TESZTELÉS: Minden egyes illóolaj alapos tesztelésen esik át, saját 

és független laboratóriumokban, hogy megbizonyosodjunk arról, olajaink 
tisztasága, hatékonysága és általános minősége megfelel a Young Living márka 
követelményeinek. 

CSOMAGOLÁS: A Seed to Seal folyamat akkor fejeződik be, amikor 

gondosan megvizsgáltunk és lezártunk minden egyes illóolajos üvegcsét és 
minden egyes címkén feltüntettük a termék származására vonatkozó információkat. 

 

Népszerű illóolajok 

TÖMJÉN (FRANKINCENSE) 
A földes, balzsamos aromájú tömjén illóolajat nagy becsben tartják, mert fokozza a 
spiritualitást és a belső erőt. Számos ismert használati cél mellett a tömjén kiválóan 
alkalmas a bőr egészségének megóvására és kiemelt szerepet tölt be az Age Refining 
Technology (ART™) termékcsaládunkban. 
» Vigyen fel 1-2 cseppet az arcára és a nyakára, hogy enyhítse a napsugárzás hatását, 
visszaadja bőre egészséges látványát, csökkentse a zsírosodást és a látható bőrhibákat. 
» Dörzsöljön néhány cseppet a halántékba és a nyak hátsó részére a stressz enyhítése érdekében. 
» Ha imádkozik, jógázik vagy meditál, párologtasson néhány cseppet a fokozott relaxáció és a 
mélyebb szintű spirituális kapcsolat eléréséért.  
 
Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt. 
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CITROM (LEMON) 
Széleskörű alkalmazhatósága miatt a citrom az egyik leghasznosabb olaj. A friss, 
pikáns aroma felfrissíti és energiával tölti fel a testet és a lelket, míg az erős D-limonén 



antioxidáns az egészséges immunrendszerért felel. A citrom nyújtotta előnyök fontos 
szerepet játszanak a NingXia Red™ termékben, a Young Living 
szupergyümölcstáplálékkiegészítőjében. 
» Az érintett területen naponta bedörzsölve a citromolaj segít megelőzni vagy kezelni a 
bőr kiszáradását a lábon. 
» Lélegezze be közvetlenül a citrom illóolajat vagy csepegtesse vattára, kendőre, hogy 
felfrissítse elméjét, testét és lelkét. 
» 1-2 cseppje segít a legtöbb felületről eltávolítani a rágógumit, az olajat, a zsírfoltokat, 
a ragasztót és a krétát. 
 
* Ne használja a citrom illóolajat, ha bőre 24 órán belül napsugárzásnak vagy ultraibolya sugárzásnak lesz kitéve. 
Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt.  
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BORSMENTA (PEPPERMINT) 
A borsmenta illóolaj friss, energetizáló aromája segít leküzdeni a mentális és fizikai 
fáradtságot, emellett felébreszti az erő és a vitalitás érzését. Ez a sokoldalú olaj serkenti az 
emésztést is, valamint gyakorta használják az egészséges légzésfunkciók elősegítésére. 
» Dörzsöljön 1 cseppet a halántékára, a homlokára vagy az arcüregek területére (kerülje 
a szembe kerülést), vagy nyakának hátsó részére a feszültség oldása érdekében. 
» Testedzés során vagy előtte belélegezve fokozza jó hangulatát és motiválja testét. 
» Párologtassa a nap folyamán a jóllakottság érzetének megőrzéséért. 
 

Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt.  
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LEVENDULA (LAVENDER) 
A levendula hatásait az egész világon elismerik, egyike a legsokoldalúbb illóolajoknak, 
számtalan felhasználási módját ismerjük. Használja vízhiányos bőrének tisztítására és 
felfrissítésére; bőre egészségének megóvására vagy párologtassa a stresszes elme és test 
megnyugtatására. A levendula a Young Living számos népszerű termékében megtalálható, 
így ön jótékony hatásait valamennyi, naponta használt termékben élvezheti. 
» Talpon vagy a nyak hátsó részén alkalmazva nyugtató hatású. 
» Az érintett területre dörzsölve segít a száraz vagy repedezett bőr felfrissítésében. 
» Helyezzen pár cseppet vattára, ill. szárítógép-kendőre a ruhák illatosítása és 
felfrissítése érdekében. 
 

Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt.  
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Népszerű illóolaj-keverékek 
 

PURIFICATION 
A Purification™ semlegesíti a szagokat és friss, üde aromával tölti be otthonának 
levegőjét. Párologtatva a Purification segít megtisztítani a levegőt a makacs és tartós 
szagoktól. Ez a frissítő keverék kiválóan alkalmas a száraz, viszkető bőr tisztítására és 
felfrissítésére. 
» A ruhák felfrissítéséhez adagoljon Purification illóolaj-keveréket a mosógépébe. 
» A rovarok elriasztásához keverjen el néhány cseppet egy szóróflakonban vízzel. 
» Párologtassa a levegő megtisztításához és a kellemetlen, visszataszító szagok 
semlegesítéséhez.. 

Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt.  
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THIEVES 
A Thieves® illóolaj-keveréket a 15. századi Franciaországban élt négy sírrabló 
legendája inspirálta, akik létrehoztak egy szegfűszegből, rozmaringból és más 
növényekből álló aromás keveréket, hogy megvédjék magukat a betegségektől. 



Ez az egyedülálló keverék számos népszerű Young Living termékben megtalálható 
és biztonságos, természetes alternatívája a kíméletlen vegyszereknek és 
tisztítószereknek. 
» Párologtassa a kellemetlen szagok megszüntetése érdekében. 
» Az edények alapos tisztításához és a szagok semlegesítéséhez adagoljon 4-5 
cseppet a mosogatóvízbe. 
 
Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt.  
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PANAWAY 
A PanAway™ olyan egyedülálló illóolaj-keverék, amely segít enyhíteni a mindennapos 
feszültséget és stresszt. A keverék fajdbogyó- és szegfűszegolajat tartalmaz, amelyek 
javítják a közérzetet és segítenek az izmok fizikai igénybevétel utáni ellazításában. 
» Alkalmazza az érintett területen az izomfeszültség vagy -fáradtság enyhítésére. 
» Vigyen fel néhány cseppet a talpra az enyhítő, relaxáló lábmasszáshoz. 
» Hígítson fel 3-4 cseppet 10 ml Young Living V-6 olajban, majd vigye fel egy forró 
törülközőre. Tartsa a törülközőt a hasán, hogy enyhítse a menstruáció okozta 
görcsöket és puffadást. 
 

Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt.  
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PEACE & CALMING 
Merüljön el a Peace & Calming™ illóolaj-keverék nyújtotta nyugtató és relaxáló 
hatásban. A Peace & Calming™ gyengéd aromája elősegíti a béke és a jó közérzet 
érzését, segít a meditáció és az önreflexió pillanataiban. Lazító tulajdonságú olajokat 
tartalmaz és nagyszerűen támogatja a békés éjszakai pihenést. 
» Alkalmi álmatlanság esetén, lefekvés előtt használjon 1-2 cseppet a talpon és a 
vállon. 
» Adjon néhány cseppet a forró fürdőhöz a test és az elme ellazítására. 
 

Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt.  
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JOY 
Ennek a keveréknek a mágnesesen vonzó energiája örömmel tölti el a szívét, 
elméjét és lelkét. A frissítő aroma ösztönzi a románcot és a szerelmet, ugyanakkor 
magabiztosságot és erőt ad. A Joy™ békés állapotot hoz a fájdalmas vagy 
negatív érzésekkel küszködőknek. 
» Viseljen 1-2 cseppet kölnivíziként vagy parfümként a szerelem és az 
összetartozás érzésének fokozására. 
» Párologtatva frissítő és lélekemelő hatású. 
» Tegyen néhány csepp Joy illóolaj-keveréket egy sálra, hogy túllendüljön a 
frusztráció és kétségbeesés érzésén. 
 
Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt.  
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VALOR 
Fedezze fel az erő, a bátorság és a magabiztosság új érzéseit az erőt adó Valor® 

illóolaj-keverékkel. A receptúra olajai szembeszállnak az elkeseredett, negatív 
érzésekkel, és segítséget nyújtanak a testnek az egyensúly megtalálásában. 
» A nyugalom és bátorság érzésének elősegítésére adjon 8-12 cseppet vízhez 
és permetezze az ágy alá és a ruhásszekrénybe. 
» Alkalmazza a csuklókon a szorongás mérséklése, valamint a magabiztosság 
és bátorság érzésének előmozdítására. 
» Használja a talpon a test egészséges működésének fenntartásához és 
támogatásához. 
 
Megjegyzés: Alkalmazás előtt minden esetben olvassa el a termék címkéjét, V-6TM növényi olaj komplexszel történő hígítása erősen javasolt.  
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Rendelés 
 

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS 
KISKERESKEDELEM — Bármely Young Living termék kiskereskedelmi áron 

történő megvásárlásához látogasson el a youngliving.com weboldalra vagy hívja a +44 
(0)1480 710032-es telefonszámot. 
 

NAGYKERESKEDELEM — Hogy termékeink legtöbbet nyújtsák Önnek, legyen 

Ön is Young Living viszonteladó, és fedezze fel, hogyan éleszthetik újjá az illóolajok az Ön 
fizikai, pénzügyi és érzelmi jólétét: 
» Takarítson meg 24%-ot a kiskereskedelmi árból. 
» Keressen pénzt havi jutalék formájában. 
» Csatlakozzon a hasonló gondolkodásúak világméretű közösségéhez. 
» Forgalmazzon egy olyan terméket, amely megváltoztathatja felhasználóinak életét. 
 

KAPCSOLAT 
E-Mail: customercare@youngliving.com 
Ingyenesen hívható telefonszám: 0800 9179438 
Fax: +44 (0)1480 862849 
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