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PanAway™

A PanAway, a kúszó fajdbogyóból, 
a szalmagyopárból, a szegfűszegből 
és a borsmentából álló illóolaj-
keverék, amely nagyszerűen 
alkalmazható fizikai tevékenységet 
követően. 

ILLÓOLAJOK: Kúszó fajdbogyó, 
szegfűszeg, szalmagyopár, 
borsmenta

• Alkalmazza helyileg 
megerőltető edzés után egy frissítő 
levezetéshez. 

• Cseppentsen néhány cseppet a talpára egy 
nyugtató talpmasszázshoz.

• Cseppentsen 3-4 cseppet egy forró törölközőre, 
majd szorítsa azt a hasára, és így hűsítő, frissítő 
hatást érhet el. 

 Stress Away™

A Stress Away az első olyan 
termékünk, amely a lime és vanília 
tiszta illóolajok egyedi kombinációját 
tartalmazza. A Stress Away copaibát 
és levendulát is tartalmaz, hogy 
csökkentse az elme merevségét és 
helyreállítsa az egyensúlyt.

ILLÓOLAJOK: Copaiba, lime, 
cédrusfa, vanília, ocotea, levendula

• Építse be a Stress Away olajat a 
napi rutinjába. 

•  Kombinálja a Stress Away terméket 
hordozóolajjal, hogy egy igazán élvezetes fej- és 
nyakmasszázsban legyen része.

Az illóolajok terén a világ vezető vállalataként több 
száz illóolajat és illóolajos terméket kínálunk. Akár 
szépségápolásra, akár háztartási célokra alkalmazza az 
olajokat, a mindennapi élet összes területén előnnyel 
járhat az illóolajok használata!

Kövesse a címkén található útmutatót legnépszerűbb 
egykomponensű illóolajaink és olajkeverékeink további 
praktikus alkalmazási módjainak megismerésére.

A Z  I L LÓ O L A J O K bemutatása

 Lavender (Levendula)
A levendulát mindenhol az egyik 
leghatékonyabb és legsokoldalúbb 
illóolajnak tekintik, és ennek a 
növénynek szinte végtelen számú 
felhasználási formája van. A 
levendula illóolaj egyike a Young 
Living főbb termékeinek a számtalan 
előnye és az édes, virágos aromája 
miatt.

• Adjon 8-12 cseppet vízhez és 
permetezzen be vele az ágyak alá és 

a szekrényekbe a friss, kellemes illat érdekében. 

• Cseppentsen 2-4 cseppet a bőrére, hogy 
hidratálja és ragyogóbbá tegye a bőrét. 

• Párologtassa éjszaka, hogy alvás közben 
nyugtató illat töltse be a szobát.

 Peppermint (Borsmenta)
A borsmenta erőteljes, tiszta, 
friss mentolos illattal rendelkezik, 
és egyike a legrégebbi és 
legelismertebb növényeknek.

• Hígított formában vigye fel a 
halántékra és a nyak hátuljára az 
izomfeszültség csökkentéséhez.

•  Párologtassa munka vagy 
tanulás közben az összpontosítás, 
energia és pozitivitás érdekében.

Frankincense (Tömjén)
A tömjén illóolaj olyan földes, 
balzsamos illattal rendelkezik, 
amelyet nagyra értékelnek a 
spirituális élmények intenzitásának 
felerősítéséért, valamint a belső 
erő növeléséért. A széles körű 
felhasználásáról ismert tömjén 
kiemelt helyet foglal el a bőrápolási 
termékcsaládunkban. 

•  Tegyen 1-2 cseppet az arcra és 
a nyakra az egészségesen ragyogó 
bőrhöz. 

• Párologtassa az imádság, jógagyakorlatok vagy 
meditáció gazdagabbá tételéhez és a spirituális 
kapcsolat elmélyítéséhez. 

• Vigyen fel 2-4 cseppet a bőre hidratálására. 

 Lemon (Citrom)
A citrom a számos felhasználási 
formája révén az egyik leghasznosabb 
illóolajunk. A friss, pikáns aroma frissítő 
hatású, a természetes alkotóelem 
D-limonén pedig fontos szerepet 
játszik a NingXia Red® termékben, 
a Young Living szupergyümölcs-
étrendkiegészítőjében. 

• Szórófejes palackban keverjen 
össze néhány cseppet vízzel és 
használja a konyhapult és egyéb 
felületek hatékony tisztítószereként.

• Lélegezze be közvetlenül a citrom illóolajat, vagy 
tegyen néhány cseppet egy vattára vagy egy 
zsebkendőre, hogy felfrissítse elméjét, testét és 
lelkét.

• Tartsa a citrom illóolajat a táskájában, 
hátizsákjában vagy autójában, hogy mindig kéznél 
legyen, amikor szüksége van rá.

 Copaiba (Copaiba)
A többi illóolajtól eltérően a 
copaibát nem desztillációval, 
hanem közvetlenül a fából nyerik ki. 
Jellegzetes termékünk, a Stress Away 
illóolaj-keverékben fő összetevőként 
jelen lévő copaiba gazdag, összetett 
illata nyugtató hatású.

• Inhalálja vagy párologtassa, 
hogy pozitív atmoszférát teremtsen. 

• Keverjen 2-4 cseppet hidratáló 
krémbe, majd azt kenje az arcára, 
nyakára, csípőjére, hasára, karjára 

és combjára, bőrének táplálása és a fiatalos 
megjelenés érdekében.

Thieves™

A Thieves kellemes, fűszeres illatát 
és ízét a fahéj, a szegfűszeg, az 
Eucalyptus radiata, a rozmaring 
és a citrom illóolajok kiegyenlített 
keverékének köszönheti. Ez az 
egyedi keverék a Young Living 
legnépszerűbb termékei közül 
többen is megtalálható. 

ILLÓOLAJOK: Szegfűszeg, fahéj, 
rozmaring, citrom, Eucalyptus 
Radiata

•  Párologtassa otthonában a 
levegő felfrissítéséhez.

• Tegyen 4-5 cseppet a mosogatóvízbe az 
edények alapos tisztaságáért és a kellemetlen 
szagok ellen. 

 R.C.™
Az eukaliptusz három egyedi 
fajtájának illóolaját egyéb 
aromaanyagokkal kombináló 
R.C. egy igazán nélkülözhetetlen 
aromaterápiás termék.

• Párologtassa vagy öntse 
az R.C. terméket egy tál forró, 
gőzölgő vízbe. Borítsa be a fejét egy 
törölközővel.

• Hígítsa és szükség szerint vigye 
fel a mellkasra, nyakra, torok körüli 
területre.

Purification™

A Purification határozott és frissítő 
illatával semlegesítheti a szagokat 
és finomabbá teheti a levegőt 
az otthonában. Párologtatva a 
Purification segít megtisztítani 
a levegőt a makacs és nehezen 
megszüntethető szagoktól. Ez a 
keverék emellett kiváló a száraz bőr 
hidratálására is. 

ILLÓOLAJOK: Citromfű, rozmaring, 
ausztrál teafa (Melaleuca alternifolia), 
mirtusz, citronella és lavandin

• Masszírozzon be 1-2 cseppet a bőre hidratálására.

• Szórófejes palackban keverjen össze néhány 
cseppet vízzel és használja a kellemetlen szagok 
eltüntetésére.

• Párologtassa, hogy megtisztítsa a levegőt a 
kellemetlen vagy állott szagoktól. 

 DiGize™

A DiGize kellemes illatú, édesen 
aromás illóolajok keverékét 
tartalmazza. 

ILLÓOLAJOK: Tárkony, boróka, 
ánizs, gyömbér, édeskömény, 
pacsuli, borsmenta, citromfű

• Dörzsölje be a Di-Gize 
keveréket helyileg, a hason, hogy 
enyhítsen az emésztési panaszokon.

• Lélegezze be közvetlenül az 
üvegből, hogy enyhítse a hányinger 
érzését. 

 Tea Tree (Teafa)
A teafa, más néven Ausztrál teafa 
(Melaleuca alternifolia) illóolaja a 
bőrápolási és fürdőtermékek széles 
körében megtalálható. Olyan 
tulajdonságokkal bír, amelyek miatt 
több kultúrában is a bőrápolás 
fontos kelléke. A teafaolaj hidratálja 
és szebb megjelenésűvé teszi a bőrt. 

• Hidratálja a bőrét 1-3 csepp 
teafaolajat a tenyerébe cseppentve, 
majd azt óvatosan végigmasszírozva 
az érintett területen.

• Adjon teafaolajat a kedvenc Young Living 
masszázsolajához, hogy még csodálatosabb 
élménnyé tegye a masszázst.

• Párologtassa a teafaolajat, hogy illatos 
környezetet hozzon létre, mintha egy fürdőben 
lenne.

Megjegyzés: Mindig olvassa el az egyes termékek használati utasításait a címkén.



Megjegyzés: Mindig olvassa el az egyes termékek használati utasításait a címkén.

Borsmenta
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AromaEase™

Az AromaEase a gyömbér, a 
kardamom, a borsmenta, az 
édeskömény és a fodormenta 
illóolajok keverékével segít a 
megnyugvásban és lazításban.

• Párologtassa, hogy élvezze az 
AromaEase megnyugtató illatát.

• Alkalmazza helyileg a lábra 
és hasra az energiaáramlás 
serkentésére.

 Lemongrass (Citromfu)
A citromfű friss, citrusos illattal 
rendelkezik, amely népszerűvé 
teszi az otthoni illatkészítmények 
körében. 

•  Tegyen néhány cseppet egy 
vízpermetező palackba, hogy 
frissítse a levegőt és elűzze a 
rovarokat.

• Alkalmazza helyileg a kisebb 
vágásokra és horzsolásokra adott 
természetes gyulladási válaszreakció 
támogatására. 

Citrus Fresh™

A Citrus Fresh egy fodormentából 
és a kedvenc citrus-illóolajokból álló 
édes, frissítő keverék. 

ILLÓOLAJOK: Narancs, grapefruit, 
kínai mandarin, mandarin, citrom, 
fodormenta

• Párologtatva tiszta, friss illatot 
biztosít bármely környezetben.

• Párologtassa a kreativitás 
és jólét érzésének intenzívebbé 
tételéhez.

Aromaterápiaként 

Aromaterápia részeként használja az illóolajokat a jobb 
kedélyállapot eléréséhez.

• Dörzsöljön 2-3 csepp illóolajat a tenyerébe, majd 
lélegezze be mélyen.

• Adjon néhány csepp illóolajat egy tál forró vízhez. 
Fedje be a fejét és a tálat egy törölközővel és 
inhaláljon.

• Használja a kedvenc illóolajait párologtatóban.

Helyileg 

Számos illóolaj biztonságosan alkalmazható közvetlenül a 
bőrön, és ott jótékony hatást fejt ki.

• Helyezzen 2-3 csepp illóolajat közvetlenül a kívánt 
területre, majd masszírozza be. Szükség szerint 
ismételje meg. Mindig kövesse a címkén található 
hígítási utasításokat. 

Figyelmeztetés: Az illóolajok nagyon erősek, és 
irritálhatják a bőrt. Ha irritáció lép fel, használja a Young 
Living V-6™ növényiolaj-komplexet vagy bármilyen tiszta 
növényi olajat a területen az illóolaj felhígítására. 

NingXia Red®

A készlet tartalmazza a nagy mennyiségben értékesített, népszerű szupergyümölcs táplálékkiegészítőnk, 
a NingXia Red mintáját. A NingXia Red válogatottan beszerzett Ningxia gojibogyókból készült püréből 
és nagy hatású szupergyümölcs-kivonatokból és tiszta illóolajokból állva olyan táplálékkiegészítőt alkot, 
amely kiegyensúlyozott táplálkozást biztosít az ízletes, teljes szupergyümölcs-kivonathoz. 

Önnek is ízlik? A teljes NingXia Red termékcsaládunkat megtalálja a Termékútmutatóban.

Hígítás 

Egyes illóolajakat hígítani kell. A részleteket lásd a címkén.


