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Sveiki atvykę į 

„Young Living“! 

Jūs esate prisijungę prie tarptautinio judėjimo, 

suteikiančio pasauliui gyvąją gamtos energiją 

– eterinius aliejus. Žmonės vis dažniau ieško 

būdų, kaip sukurti sveikesnius namus ir 

sveikesnį pasaulį, todėl nutaria atsisakyti 

toksiško gyvenimo būdo ir produktų, turinčių 

sintetinių, abejotinos kilmės ingredientų.  

Kviečiame jus ne tik atrasti gryną, gyvąją 

gamtos galią, bet ir pasidalyti ja su kitais. 

Drauge galime sumažinti toksinų pėdsaką, 

gyventi sveikiau ir kitoms kartoms palikti 

švaresnę žemę. 

„Young Living“ bendrovė yra įsipareigojusi 

kiekvienam pasiūlyti galimybę gyventi 

prasmingiau ir sveikiau. Juk besijausdami 

ramūs ir sveiki, gebame gyventi laisviau. 

Būtent per grynus, natūralius sprendimus 

„Young Living“ siūlo į savo namus įsileisti sveiką 

gyvenseną ir ramybę. Šiandien džiaugiamės 

stebėdami, kaip mūsų bendruomenė plečiasi, 

vis daugiau žmonių atsisakant toksinų ir ieškant 

produktų, kuriais būtų galima pasikliauti; 

ieškant produktų, dėl kurių nereikėtų leistis į 

kompromisus ir kuriuos būtų galima drąsiai 

naudoti namuose. 

Esame eterinių aliejų bendrovė ir pasaulinio 

eterinių aliejų judėjimo pradininkė, subūrusi 

bendruomenę, kad drauge tiektume 

gryniausius eterinius aliejus. Plakanti šios 

bendruomenės širdis – tai mūsų patentuotas 

„Seed to Seal®“ kokybės pažadas ir trys 

jo pakopos: ištekliai, žinios ir standartai. 

Kviečiame apsilankyti mūsų bendrovei 

priklausančiuose partnerių ūkiuose visame 

pasaulyje, kad betarpiškai pažintumėte mūsų 

atsidavimą kokybei. 

Šis produktų katalogas atspindi ne vieną 

dešimtmetį puoselėjamą atsidavimą kurti 

laisvę žmonėms rinktis sveiką gyvenseną ir 

gyvenimą be toksinų. „Young Living“ bendrovė 

deda visas pastangas, kad galėtų jums 

pasiūlyti veiksmingus ir saugius eteriniais 

aliejais praturtintus produktus, kuriais būtų 

lengva pakeisti įprastai naudojamus cheminius 

produktus. Šis produktų katalogas siūlo visus 

reikalingus gaminius – vienoje vietoje. Todėl 

nesunkiai atrasite ne tik tai, ką mėgstate, bet ir 

tai, ko dar nesate išbandę. 

Mūsų produktai skirti jus įkvėpti, susikuriant 

savąją laisvės ir gerovės oazę. Tai jūsų 

momentas pajusti gyvosios gamtos naudą ir 

sužinoti, kaip ši energija gali praturtinti bet 

kurią jūsų gyvenimo sritį. Kviečiame skaityti 

toliau ir atrasti naujus gaminius, kurie netruks 

tapti mėgstamiausiais. Ačiū už jūsų aktyvumą ir 

buvimą mūsų bendruomenės dalimi. 

Mary Young
„Young Living“  

vadovė ir viena iš steigėjų



2



3

Turinys



4

73.  
 

SVEIKA GYVENSENA
75. „NingXia Red®“ linija

77. „Slique®“ linija

78. Maisto papildai 

83. Sveiki užkandžiai  

85.  
 

GROŽIS
87. „Savvy Minerals®“ linija

95. „BLOOM“ linija

97. „ART®“ linija

99. Veido priežiūros produktai

101.  
 

„NATURE’S ULTRA“ LINIJA
103. CBD produktai

105. 
 

YL GYVENIMO BŪDAS
109. „Essential Rewards“ lojalumo programa

110. Pradiniai rinkiniai

113. „Seed to Seal®“ kokybės pažadas

115. Ūkiai visame pasaulyje

129. Rodyklė

05.
05. Mūsų tikslas

07. Kokybė

08. Tvarumas

10. Filantropija

11. Kas yra eteriniai aliejai?

13.  
 

ETERINIŲ ALIEJŲ PRODUKTAI
15. Vieno augalo eteriniai aliejai 

27. „Plus“ linijos eteriniai aliejai 

31. Eterinių aliejų mišiniai 

41. „Animal Scents®“ linija

43. Rutuliniai eteriniai aliejai 

45. Masažo aliejai 

47. Eterinių aliejų rinkiniai 

49. Garintuvai 

53.  
 

NAMAI
55. „Thieves®“ linija

59. „KidScents®“ linija

61. „Seedlings®“ linija

63. Muilai ir vonios priežiūros produktai

65. Kūno priežiūros produktai

66. Apsaugos nuo saulės priemonės

67. Dezodorantai

69. Vyriški produktai

71. Plaukų priežiūros produktai



Mūsų tikslas
KAS ME S E SAME 

Distiliuotojai, svajotojai, kūrėjai ir prižiūrėtojai, ūkininkai ir 
šeimos nariai. Mes praturtiname žmonių gyvenimus visame 
pasaulyje, puoselėdami gamtos gyvąją energiją – eterinius 

aliejus.  

Daugiau nei 25 metus būdami modernaus eterinių aliejų 
judėjimo priešakyje, mes esame įdiegę standartus, 

kurių uoliai laikomės kiekviename žingsnyje. Nuo tvarios 
ūkininkystės ir išgavimo praktikų iki moderniausių tyrimų ir 
bandymų – mes nuosekliai tiekiame gryniausius pasaulyje 

eterinius aliejus ir jais praturtintus produktus.  

Mes, diegdami standartus, siekiame to, kas geriausia, 
todėl nepaliaujamai tobulėjame, žengdami į priekį. Kasdien 

dedame pastangas, kad prisidėtume prie žmonių gerovės, jog 
žemė būtų žalesnė, o ateitis – šviesesnė. 

Mes esame „Young Living“.  
Juk gamtos turtai – tai mūsų visų turtai.  





Per daugiau nei 25 metus mes įtvirtinome tai, ką reiškia tiekti gryniausius, 
veiksmingiausius eterinius aliejus. Aliejų grynumą užtikrina mūsų kokybės pažadas 

„Seed to Seal®“; mūsų tarptautinė bendrovės ūkių, partnerių ir „Seed to Seal“ 
sertifikuotų tiekėjų šeima; griežtas produktų testavimas kiekviename žingsnyje; 
ir sertifikatai, kurie garantuoja, jog mūsų tiekiami eteriniai aliejai į jūsų namus 

patektų atsakingais ir tvariais būdais.

Kokybė
GRYNI,  VEIKSMINGI PRODUKTAI 



ŽEMĖ S SAUG OJIMAS 

Tvarumas

Mūsų žemė mumis rūpinasi ir teikia viską, ko mums reikia. Mes savo ruožtu jai 
atsilyginame, dirbdami, kad po savęs paliktume sveikesnį pasaulį, mažindami 

atliekų ir anglies dioksido išmetalų kiekį. Įdiegusi šiuolaikinio eterinių aliejų 
judėjimo standartus, „Young Living“ bendrovė imasi išskirtinių priemonių, siekdama 

sumažinti neigiamą poveikį žemei, taip rodydama pavyzdį kitoms bendrovėms. 
Dedame visas pastangas, kad visi drauge sumažintume ir pašalintume toksinų 

pėdsakus. 
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TEIKIAME PAGALBĄ NUO 2009 METŲ

Filantropija

Paramos fondas „D. Gary Young, Young Living Foundation“ veikia įsitikinimu, jog individų 

įgalinimas – raktas siekiant ilgalaikių, tvarių pokyčių. Per visus tuos metus matėme, kaip vaikai 

įveikia kliūtis, kad galėtų lankyti universitetus, o merginos išvengia žmonių išnaudojimo pinklių ir 

tampa savų gyvenimų šeimininkėmis.

KUR DIRBAME
Uoliai dedame pastangas, jog po savęs paliktume pasaulį geresnį, todėl remiame organizacijas 

ir dalyvaujame projektuose visuose žemynuose. Vien 2019 metais mes surėmėme pečius su  

89 ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir įgyvendinome 3 fondo projektus. Per finansavimą, 

„Young Living“ dovanotus produktus ir savanorių pastangas pozityvia kryptimi pakeitėme  

220 129 individų gyvenimus. Mūsų pastangas įgalina jūsų, pasiryžusių padėti įgyvendinti 

pasaulio bendruomenių svajones, aukos. Mes tikime, kad kartu galime ir toliau skleisti gėrį ir 

keisti žmonių gyvenimus į gera.   

100 % PAŽADAS
Mūsų iniciatyvos remiasi 100 % pažadu. „Young Living“ padengia visas administracines išlaidas, 

tad 100 % paaukotų lėšų skiriama pagalbai kitiems. Kiekvienas paaukotas centas išleidžiamas 

tiems, kuriems labiausiai reikia paramos.   

KAIP ĮSITRAUKTI
Kartu mes esame neįtikėtina gėrio jėga – todėl siūlome daugybę būdų įsitraukti ir neatsilikti 

nuo fondo veiklos naujienų. Sekite mus savo pamėgtose socialinių tinklų platformose bei 

apsilankykite mūsų tinklaraštyje, kad sužinotumėte naujausias paramos istorijas. Surenkite 

paramos fondo tematikos vakarėlį savo komandai arba lėšų rinkimo kampaniją. Galbūt 

norėtumėte prisijungti prie mūsų humanitarinėje kelionėje, o gal verčiau dėtumėte pastangas 

palikti pozityvų pėdsaką ten, kur gyvenate – entuziastingų žmonių mums reikia visur. Skleiskite 

žmonių sąmoningumą tiek internetu, tiek savose bendruomenėse.

Daugiau informacijos rasite čia: YoungLivingFoundation.org/get-involved.
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Eteriniai aliejai – koncentruoti augalų ekstraktai – yra gaminami 

garinant, šaltuoju būdu spaudžiant arba sakinant augalus, prieskonines 

žoleles bei medžius, su meile augintus ūkiuose arba natūraliai augusius 

gamtoje. Šie tyri eteriniai aliejai yra žymiai veiksmingesni nei augalai, iš 

kurių jie išgauti. Siūlome jums šimtus eterinių aliejų, jų mišinių ir aliejais 

praturtintų produktų. Kiekviename jų išlaikytas optimalus specifinių, 

natūralių sudėtinių dalių kiekis užtikrina maksimalią gaminio galią. 

Eteriniai aliejai gali praturtinti visas jūsų gyvenimo sritis, nesvarbu, ar 

naudosite juos aromaterapijai, odos priežiūrai ar buityje!

eteriniai aliejai?
KAS YRA
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Jeigu vartojate eterinių aliejų maisto papildus „Plus“, pabandykite 

pasinaudoti šiais patarimais.

• Įlašinkite kelis savo pasirinkto (-ų) „Plus“ aliejaus (-ų) lašus į želatinos 

kapsulę ir nurykite ją užsigerdami vandeniu. 

• 1–2 lašus pasirinkto (-ų) „Plus“ aliejaus (-ų) įlašinkite į stiklinę vandens, 

„NingXia Red®“ gėrimo, sulčių, augalinio pieno, sumaišykite su jogurtu 

arba pasirinktu mėgstamu saldikliu ir išgerkite. 

• 1–2 lašus pasirinkto (-ų) „Plus“ aliejaus (-ų) gamindami įlašinkite į 

patiekalus. 

Pastaba: Visuomet sekite individualias kiekvieno „Young Living“ produkto 

instrukcijas.

Kaip naudoti eterinius aliejus?

Daugybę eterinių aliejų saugu ir veiksminga tepti tiesiai ant odos.  

• 2–3 lašus eterinio aliejaus užlašinkite tiesiai ant norimos vietos ir 

masažuokite odą. Kartokite pagal poreikį. Visuomet laikykitės ant 

etikečių pateiktų aliejaus skiedimo nurodymų.  

• 2–3 lašus eterinio aliejaus patrinkite tarp delnų ir įkvėpkite.  

Įspėjimas: Eteriniai aliejai yra labai stipraus poveikio ir gali erzinti odą. 

Jeigu oda sudirgo, ją patepkite baziniu aliejumi „Young Living V-6® 

Vegetable Oil Complex“ arba bet kokiu grynu augaliniu aliejumi. Citrusinių 

vaisių pagrindu pagaminti aliejai ir jų mišiniai gali sukelti laikiną jautrumą 

šviesai.  

Tepti ant odos

Vartoti į vidų



Eterinių  
aliejų  

produktai

Eteriniai aliejai yra „Young Living“ veiklos variklis 

ir mūsų produktų linijos pagrindas. Pavartykite 

produktų katalogą, atraskite universalius, 

veiksmingus eterinius aliejus ir jų mišinius, kurie 

gaminami laikantis kokybės pažado „Seed to 

Seal®“, bei išsirinkite sau tinkamiausius.





Ištisus dešimtmečius vykdydami mokslinius 

tyrimus ir kaupdami patirtį, mes 

ištobulinome savo patentuotą „Seed to 

Seal®“ kokybės pažadą, kuriuo užtikriname, 

kad mūsų eteriniai aliejai yra aukščiausios 

kokybės. Dėl šio įsipareigojimo meistriškumui 

mūsų eteriniai aliejai išsiskiria iš kitų. 

Išskirtinė kokybė – kiekviename buteliuke.

Vieno augalo  
eteriniai  
aliejai
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Kiekvieną dieną pasitikite energingai, pasitelkę šilto, 
pikantiško aromato pipirų eterinį aliejų. Ant pipirmedžių 
augančios uogos džiovinamos saulėje, taip išgaunamas 
intensyvus skonis. Juodųjų pipirų eterinis aliejus gaminamas 
garais distiliuojant vaisius.

Gaivaus, žolinio aromato bazilikų eterinis aliejus primena apie 
italų virtuvę. Bazilikai, priklausantys mėtų (Labiatae) šeimai, 
kilę iš Azijos. Jų žali lapai ir žiedai baltuoja arba tampa rausvi. 
Įlašinkite šio pikantiško aliejaus į kūno losjoną, siekdami 
papildomos energijos ir gyvybingumo.

Bitkrėslės dar vadinamos marokinėmis ramunėlėmis. Bitkrėslių 
eterinis aliejus garais distiliuojamas iš smulkių žiedų. Šį savito, 
saldžiai žolinio aromato aliejų galite atskiesti kokosų aliejumi 
ir atlikti malonų masažą.

Gaivus bergamočių eterinis aliejus – tarsi saulės spindulys 
buteliuke – išgaunamas iš citrusinių vaisių žievelių. 
Harmonizuojantis, pakylėjantis, atkuriantis – idealiai tinkamas 
įkvėpti tiesiai iš buteliuko, siekiant papildomos motyvacijos.

Kmynai yra pusmėnulio formos sėklos, pasižyminčios stipriu 
anyžius primenančiu, šviežiu kvapu. Paprastasis kmynas yra 
dvimetis salierinių šeimos žolinis augalas. Žiedai balti ar šiek 
tiek rausvi, lapai plunksniški. Atskiedę su kokosų aliejumi, 
mėgaukitės maloniu masažu.

BLACK PEPPER

BASIL

BLUE TANSY

BERGAMOT

CARAWAY

KODAS

KODAS

KODAS

KODAS

KODAS

DYDIS

DYDIS

DYDIS

DYDIS

DYDIS

33266

33040

33041

31995

15 ml

5 ml

5 ml

15 ml

33043 5 ml

Piper nigrum

Ocimum basilicum

Tanacetum annuum

Citrus aurantium bergamia

Carum carvi

Paprastųjų morkų aliejus pasižymi šiltomis, intensyviomis, 
sodriomis natomis, nuteikiančiomis jaukiai. Atkurkite ir 
atgaivinkite jausmus, pasitelkę savito aromato eterinį aliejų. 

CARROT SEED

KODAS DYDIS
33044 5 ml

Daucus carota sativa

Kininiai cinamonai minimi senovės dokumentuose, 
siekiančiuose 16 m. pr. Kr. Kininiai cinamonai glaudžiai susiję 
su ceiloniniais cinamonais bei pasižymi tomis pačiomis 
valomosiomis savybėmis.

CASSIA

KODAS DYDIS
36940 15 ml 

Cinnamomum cassia

Šio aliejaus aromatas teikia daugiau džiaugsmo, 
atsipalaidavimo ir ramybės. Skirkite kelias akimirkas sau 
susikoncentruoti ties giliu kvėpavimu ir esama akimirka. Taip 
pat galite naudoti prieš miegą, kad prisimintumėte visa, kas 
nutiko gero.

ANGELICA

KODAS DYDIS
36877 5 ml 

Angelica archangelica
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Išgaunamas garais distiliuojant kopalio, kilusio iš Brazilijos, 
kamieną, šis egzotiško aromato aliejus tinkamas įtraukti į 
grožio rutiną. Tepkite šiuo gaiviu, skaistinančiu aliejumi kaklą, 
krūtinę – ir mėgaukitės švelniai dūminiu aromatu. 

Garais distiliuojamas iš kiparisų spyglių, šis gaivus aliejus 
idealiai tinkamas įtraukti į grožio rutiną. Įlašinkite į lengvą 
drėkinamąją priemonę ir tepkite prieš miegą, kad jūsų oda iš 
ryto spindėtų. 

COPAIBA CYPRESS 

KODAS KODASDYDIS DYDIS
32017 32019 15 ml 15 ml

Copaifera officinalis Cupressus sempervirens 

Kvapiųjų šalavijų aliejus pasižymi šildančiu, atpalaiduojančiu 
aromatu. Pasitelkę šį raminantį aliejų, sustiprinkite mintis, 
kūną ir sielą. Šio aliejaus galite įlašinti į kūno sviestą ir tepti 
odą vakare, kad oda būtų švelnesnė.

Manoma, kad medaus aromato švitrūnai – tai Biblijoje minima 
Šarono rožė.

Šis gaivus citrusinis aromatas pasižymi citrusinėmis natomis. 
„Citronella“ (liet. kvapiųjų citrinžolių) pavadinimas kilo iš 
žolių, kurios pavadintos pagal prancūzišką žodį, reiškiantį 
„citrinų balzamas“. Kvapiosios citrinžolės – tai viena citrinžolių 
(Cymbopogon) rūšių. Šis augalas plačiai naudojamas dėl 
pozityviai nuteikiančio aromato. 

Šiltas, egzotinis, stimuliuojantis aromatas, suteikiantis 
jaukumo jausmą. Gvazdikėliai – džiovinti aromatinių žiedų, 
augančių ant mirtų šeimai priklausančių medžių, pumpurai. 

CLARY SAGE 

CISTUS CITRONELLA

CLOVE 

KODAS

KODAS KODAS

KODASDYDIS

DYDIS DYDIS

DYDIS
33272 

33092 32159 

15 ml 

5 ml 5 ml 

32161 15 ml 

Salvia sclarea 

Cistus ladanifer Cymbopogon nardus 

Syzygium aromaticum 

Kedrų eterinis aliejus, distiliuojamas garais iš medienos, dėl 
malonaus dūminio aromato plačiai naudojamas parfumerijoje. 
Odą veikia balansuojančiai, tonizuojančiai ir skaistinančiai. 
Įlašinkite į pamėgtą losjoną, kad džiaugtumėtės jaunatvišku 
odos spindesiu.  

CEDARWOOD

KODAS DYDIS
31998 15 ml

Cedrus atlantica

Iš ceiloninių cinamonų garais distiliuojamo aliejaus aštrus 
aromatas suteikia žvalumo. Cinamonas, išgaunamas iš 
tropinių, visžalių medžių žievės, garsėja dėl savito šilto ir 
jaukaus aromato.

CINNAMON BARK

KODAS DYDIS
33091 5 ml 

Cinnamomum verum 
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Kiekvieną dieną pasitikite kaip šventę, pasitelkę gaivų 
paprastųjų saikenių eterinį aliejų „Dorado Azul“. Šis šilto 
aromato aliejus išgaunamas iš Ekvadore augančių augalų, 
priklausančių tai pačiai augalų šeimai kaip ir mėtos. 
Paprastųjų saikenių aliejus išgaunamas garų distiliacijos 
būdu. Šis aliejus veikia atkuriančiai, balansuojančiai, padeda 
nuraminti jausmus.

Šilto, saldaus aromato blyškiųjų kiečių eterinis aliejus – puikus 
priešnuodis įtampai ir disbalansui. Be to, odai jis suteikia 
švytėjimo.

DORADO AZUL 

DAVANA

KODAS

KODAS

DYDIS

DYDIS
30510

33094 

5 ml

5 ml

Hyptis suaveolens 

Artemisia pallens

Šis gaivus eterinis aliejus mėgstamas dėl balansuojančių ir 
atkuriančių savybių. Kvapusis kanaris (Canarium Iuzonicum) 
– tai iki 30 metrų aukščio užaugantis medis, kurio kilmės 
šalis – Filipinai. Kvapiųjų kanarių aliejus išgaunamas garais 
distiliuojant šių medžių dervą.

ELEMI 

KODAS DYDIS
33273 15 ml 

Canarium luzonicum 

Juskite vidinę harmoniją, pasitelkę pilkųjų eukaliptų eterinį 
aliejų. Iš Australijos kilę pilkieji eukaliptai, iš kurių žievės 
sunkiasi tąsi medžiaga, vadinama „kino“, priklauso mirtų 
(Myrtaceae) šeimai. Įlašinę į kūno prausiklį, mėgaukitės 
gaiviomis aromatinėmis natomis.

Kvėpuokite lengviau, po ranka turėdami rutulinių eukaliptų 
aliejų. Šis ypač gaivus aliejus distiliuojamas iš eukaliptų lapų. 
Jis padeda prablaškyti mintis. Tiesiog įkvėpkite tiesiai iš 
buteliuko, ypač, jei šaltuoju metų laiku užsikimšusi nosis. 

EUCALYPTUS BLUE EUCALYPTUS GLOBULUS 

KODAS KODASDYDIS DYDIS
33100 32028 5 ml 15 ml 

Eucalyptus bicostata Eucalyptus globulus 

Apgaubkite save energizuojančia spindulinių eukaliptų vėsa. 
Spindulinių eukaliptų eterinis aliejus palaiko gerą kvėpavimą 
ir ypač plačiai naudojamas šaltuoju metų laiku. Stimuliuokite 
jausmus, pasitelkę šį mėtine gaiva dvelkiantį eukaliptų aliejų – 
įlašinę jo į bazinį aliejų, atlikite gaivinantį masažą.

Pankoliai, priklausantys salierinių šeimai, pasižymi gaiviu, 
stimuliuojančiu aromatu. Anyžių aromatu dvelkiančių pankolių 
aliejus veikia raminančiai. Jo galite įlašinti į kasdienį drėkiklį, 
siekdami palaikyti skaisčią, jaunatvišką odą. 

EUCALYPTUS RADIATA FENNEL 

KODAS KODASDYDIS DYDIS
33274 3327515 ml 15 ml 

Eucalyptus radiata Foeniculum vulgare 

Naudokite krapų aliejų, siekdami mėgautis šiltu, žoliniu 
aromatu. Salierinių augalų šeimai priklausantys krapai garais 
distiliuojami iš visų augalo dalių, jog būtų išgaunamas eterinis 
aliejus, žinomas dėl raminančių savybių. Kelis lašus krapų 
aliejaus galite įlašinti į kūno prausiklį, siekdami mėgautis 
atkuriančia gaiva. 

DILL

KODAS DYDIS
33093 5 ml

Anethum graveolens 
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Šlamučių aliejus – tai pozityviai nuteikiantis eterinis aliejus, 
išgaunamas iš šviesių auksinių augalų žiedų. Šlamučių eterinis 
aliejus ramina ir vėsina odą. Žolinis šio aliejaus aromatas 
vertinamas parfumerijoje, kadangi jį naudojant užtikrinamas 
ilgesnis kvapų išsilaikymas.

Praskaidrinkite rytą šiuo gaiviu aromatu. Išgaunamas iš vaisių 
žievelių, šis aliejus pasižymi valomosiomis ir tonizuojančiomis 
savybėmis, tad tinkamas įlašinti į drėkiklį. Mažina odos 
dėmeles, padeda palaikyti spindinčią, sveiką odą. 

HELICHRYSUM GRAPEFRUIT 

KODASKODAS DYDISDYDIS
33103 32032 5 ml 15 ml 

Helichrysum italicum Citrus paradisi 

Švelnus vaistinių ramunių aliejus pasižymi lengvu vaisiniu 
aromatu, kuris padeda nusiraminti. Šis aliejus, distiliuojamas 
iš žiedų, gali būti naudojamas vietoje atpalaiduojančio 
levandų aliejaus. 

Pikantiško, gaivaus aromato aliejus odą veikia  
stimuliuojančiai. Iš Indijos kilę įvairiomis spalvomis žydintys 
imbierai plačiai auginami dėl valgomų augalo šakniastiebių. 
Įlašinkite kelis lašus į kokosų aliejų ir mėgaukitės ypač 
raminančiu masažu.

GERMAN CHAMOMILE 

GINGER 

KODAS

KODAS

DYDIS

DYDIS

33101 5 ml 

33102 5 ml 

Matricaria recutita

Zingiber officinale 

Rykštenė – geltonai žydintis augalas, priklausantis astrinių 
(Asteraceae) botaninei šeimai. Iš gėlių viršūnių distiliuojamas 
kvapnus rykštenių aliejus, kuris ypač mėgstamas dėl 
raminančio, atpalaiduojančio aromato.

GOLDENROD

KODAS DYDIS
36944 5 ml 

Solidago canadensis

„Geranium Bourbon“ eterinį aliejų, pasižymintį pozityviai 
nuteikiančiu žiedų aromatu, galima naudoti vietoje asmeninių 
kvepalų arba įtraukti į odos priežiūros rutiną.  Distiliuojama 
iki 400 g maloniųjų pelargonijų žiedų, lapų ir stiebų, siekiant 
pagaminti 1 litrą šio eterinio aliejaus.

GERANIUM BOURBON

KODAS DYDIS
37742 5 ml 

Pelargonium graveolens

Tradiciškai brangus ir naudojamas dvasinėse ceremonijose, 
šis harmonizuojančio aromato aliejus praturtina tiek grožio, 
tiek sąmoningumo ritualus. Įlašinkite kelis lašus į pamėgtą 
losjoną, kad oda būtų švelni ir jaunatviška. 

Žavų rožių aromatą primenantis pelargonijų aliejus 
giliai tonizuoja ir balansuoja.  Pelargonijų eterinis aliejus 
distiliuojamas garais iš augalo lapų ir žiedų. Jo sudėtyje 
yra geraniolio, linalolio ir citronelolio – medžiagų, taip pat 
randamų ypač vertinamame rožių aliejuje.

FRANKINCENSE GERANIUM 

KODAS KODASDYDIS DYDIS
32030 33276 15 ml 15 ml 

Boswellia carterii Pelargonium graveolens 

KODAS DYDIS
32167 5 ml 
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Gaivus ir giliai atpalaiduojantis aromatas, praturtintas 
maloniomis medžių natomis. Taivano kiparisai – vertingi 
medžiai, aptinkami augantys ant kalnų viršūnių Taivano 
džiunglėse.  

Atgaivinkite jausmus, pasitelkę bukųjų puskiparisių aliejų. 
Eterinis aliejus „Hinoki“ išgaunamas iš bukųjų puskiparisių 
(Chamaecyparis obtusa), kilusių iš vidurio Japonijos. Bukasis 
puskiparisis yra vienas iš penkių šventųjų Kiso medžių.  

HONG KUAIHINOKI 

KODASKODAS DYDISDYDIS
3329433104 5 ml 5 ml

Chamaecyparis formosensisChamaecyparis obtusa 

Pajuskite miško gaivą namuose, naudodami išskirtinį 
kaliforninių kėnių eterinį aliejų. Kaliforniniai kėniai auga „Young 
Living“ ūkiuose Neapolyje, Aidaho valstijoje. Distiliuojant 
garais sukuriamas šilto, jaukaus ir neatsispiriamai abiem 
lytims patrauklaus aromato aliejus. 

IDAHO GRAND FIR 

KODAS DYDIS
33277 5 ml 

Abies grandis

Dygiosios eglės pasižymi klasikiniu, gaiviu aromatu. Aidaho 
dygiųjų eglių eterinis aliejus distiliuojamas „Young Living“ 
St. Maries levandų ūkyje ir distiliavimo gamykloje. Tiesiog 
patepkite šiuo aliejumi kaklą ir krūtinę – mėgaukitės sodriu, 
jaukumą įkvepiančiu medžių aromatu. 

IDAHO BLUE SPRUCE 

KODAS DYDIS
33296 5 ml 

Picea pungens 

Eureka citrinų eterinis aliejus pasižymi valomosiomis ir 
gaivinančiomis savybėmis. Šis aliejus, dvelkiantis gaiviu 
citrusiniu aromatu, išgaunamas iš vaisių žievelių. Pakaks 
įlašinti vos 1–2 lašus eureka citrinų aliejaus į kasdien 
naudojamą losjoną, kad oda taptų ypač skaisti. 

Saldaus ir jausmingo aromato jazminų aliejus išgaunamas iš 
aušros metu rankomis renkamų, naktį žydinčių egiptietiškų 
jazminų. Dėl romantiškomis natomis dvelkiančio aromato 
jazminai yra populiarus kvepalų ingredientas. 

JADE LEMON JASMINE 

KODAS KODASDYDIS DYDIS
33297  33320 5 ml 5 ml 

Citrus limon eureka var. formosensis Jasminum officinale 

Kadagių aliejus, pasižymintis žemiškomis viršutinėmis 
aromatinėmis natomis, distiliuojamas garais iš sutrintų 
augalo vaisių. Įlašinkite kelis lašus į naudojamą kūno sviestą, 
siekdami papildomai tonizuoti ir valyti odą. 

Šis vertingas aliejus išgaunamas iš baltai ir rausvai žydinčių 
erikinių kuncijų, augančių Australijos pakrantėse. Erikinių 
kuncijų (Kunzea ambigua) aliejus garais distiliuojamas iš 
laukinėje gamtoje augančių krūmų. Šis augalas nuo seno 
naudojamas dėl raminamojo poveikio ir pasižymi sodriu, šiltu 
aromatu.

JUNIPER KUNZEA

KODAS KODASDYDIS DYDIS
33278 33321 15 ml 5 ml

Juniperus osteosperma Kunzea ambigua
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Mėgaukitės gaivių, citrusinių natų simfonija. Šis 
energizuojančiai ir gaivinančiai veikiantis aliejus distiliuojamas 
garais iš aromatinių lapų, užaugančių iki 1,5 metrų aukščio. 
Įlašinkite į bazinį aliejų – mėgaukitės atpalaiduojančiu 
masažu.

LEMONGRASS 

KODAS DYDIS
32038 15 ml 

Cymbopogon flexuosus 

Melisų (arba vaistinių melisų) aliejus distiliuojamas St. Maries 
levandų ūkyje ir distiliavimo gamykloje Aidahe. Melisų aliejus 
išgaunamas garų distiliacijos būdu. Jis pasižymi gaiviu, 
žoliniu, citrusiniu aromatu, kuris įkvepia pozityvias mintis ir 
pakilią atmosferą. 

MELISSA 

KODAS DYDIS
33325 5 ml 

Melissa officinalis 

Pabuskite jausdamiesi gaiviai ir pakiliai, pasitelkę šį malonų 
aromatą. Įlašinkite žaliųjų citrinų aliejaus į šampūną – 
plaukus sveikai pamaitinsite ir suteiksite sruogoms papildomo 
žvilgėjimo. 

LIME 

KODAS DYDIS
32040 15 ml 

Citrus aurantifolia

Mėgaukitės gaiviu žoliniu mairūnų eterinio aliejaus, kuris 
distiliuojamas iš augalo lapų, aromatu. Mairūnai priklauso tai 
pačiai augalų šeimai kaip čiobreliai ir raudonėliai. Mairūnų 
eterinis aliejus veikia stimuliuojančiai ir energizuojančiai.

MARJORAM 

KODAS DYDIS
33279 15 ml 

Origanum majorana 

KODAS DYDIS
33324 5 ml 

Citrinų aliejus, išgaunamas iš vaisių žievelių, it saulės 
spindulys mažame buteliuke. Padeda palaikyti odą skaisčią 
ir sveiką.  

Patobulinkite įprastą grožio ritualą naudodami šį saldų 
gėlių aliejų, įlašindami jo į losjonus, dušo želę ir maišydami 
su baziniu aliejumi. Garais distiliuojamas iš gėlių viršūnių šis 
atpalaiduojantis aliejus ramina, subalansuoja ir atstato ramų 
nakties miegą.

Gailių eterinis aliejus, pasižymintis dūminiu aromatu su pipirų 
natomis, distiliuojamas garais iš visžalių krūmų. Atsigaivinkite 
ir atgaukite jėgas karštoje vonioje, į kurią įlašinkite kelis lašus 
medžių aromatu dvelkiančio gailių aliejaus ir įberkite pusę 
puodelio Epsom druskos. 

Šis gaivus eterinis aliejus distiliuojamas iš tankiuose Australijos 
atogrąžų miškuose augančių citrininių mirtų lapų. Citrininių 
mirtų aliejaus kelis lašus galite įlašinti į įprastai naudojamą 
losjoną, siekdami papildomai valyti ir subalansuoti odą. 

LEMON 

LAVENDER LEDUM 

LEMON MYRTLE 

KODAS

KODAS KODAS

KODASDYDIS

DYDIS DYDIS

DYDIS
32036 

32034 33322 

15 ml 

15 ml 5 ml 

33323 5 ml 

Citrus limon 

Lavandula angustifolia Ledum groenlandicum 

Backhousia citriodora 
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Mirų aliejus nepaprastai vertintas dar bibliniais laikais. Jis nuo 
seno naudojamas dėl odą drėkinančių savybių.

MYRRH

KODAS DYDIS
33280 15 ml 

Commiphora myrrha 

Mirtų eterinis aliejus yra švelni alternatyva arbatmedžių 
aliejui. Jis pasižymi giliai raminančiomis ir atkuriančiomis 
savybėmis. Mirtų, priklausančių tai pačiai augalų šeimai kaip 
ir eukaliptai, eterinis aliejus garais distiliuojamas iš lapų ir 
šakelių. 

MYRTLE
Myrtus communis

KODAS DYDIS
33326 5 ml 

Juodųjų eglių aliejus išgaunamas „Young Living“ Northern 
Lights ūkyje, įsikūrusiame Kanadoje, Britų Kolumbijos 
provincijoje. Lengviau susitelkite ir pajuskite minčių aiškumą 
– užlašinkite kelis lašus šio šilto, jaukaus aromato aliejaus ant 
pulso taškų. Ypač tinka medituojant.

NORTHERN LIGHTS BLACK SPRUCE 
Picea mariana 

KODAS DYDIS
33327 5 ml 

Primenantys gardžius kepinius, muskato riešutai dvelkia šiltu, 
aštriu, maloniu aromatu. Muskatmedis – visžalis tropinis 
medis. Vaisius vesti jis gali virš 60 metų. 

NUTMEG 

KODAS DYDIS
33281 5 ml

Myristica fragrans 

Distiliuojamas iš medžių, kilusių iš Ekvadoro, okotijų eterinis 
aliejus pasižymi žemišku, šiek tiek cinamoną primenančiu 
kvapu. Įlašinkite kelis lašus į bazinį aliejų – mėgaukitės giliai 
atpalaiduojančiu, jėgas atkuriančiu masažu. 

OCOTEA

KODAS DYDIS
33328 5 ml

Ocotea quixos

Šis pozityvus, gaivus aliejus išgaunamas šaltuoju būdu 
spaudžiant vaisių žieveles. Tiesiog įlašinkite kelis lašus šio 
aliejaus į pamėgtą losjoną, kad sumažintumėte odos dėmeles, 
raukšles ir išryškintumėte jaunatvišką odos spindesį. 

ORANGE

KODAS DYDIS
32042 15 ml 

Citrus sinensis 

Kvepėkite gaiviai, naudodami šį aštrų žolinį aromatą. 
Raudonėlis yra lūpažiedžių augalų šeimos narys. Raudonėlių 
aliejus distiliuojamas iš lapų ir žydinčių viršūnių, taip 
sukuriamas stiprus viršutinės natos aromatas, dažnai 
juntamas dūmų kvapu dvelkiančiuose kvepaluose. 

OREGANO 

KODAS DYDIS
32044 15 ml 

Origanum vulgare 

„Neroli“ aliejus, išgaunamas iš karčiavaisio citrinmedžio žiedų, 
pasižymi egzotišku, citrusiniu žiedų aromatu. Ar žinojote, 
kad karčiavaisio citrinmedžio aliejus patiko italų Renesanso 
epochos menininkui Leonardui da Vinčiui, mat įkvėpė jo 
darbus?

NEROLI

KODAS DYDIS
36874 5 ml 

Citrus aurantium amara
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Rožių eterinis aliejus pasižymi raminančiu, jausmingu 
aromatu, kuris toks nuostabus tarsi rožių žydėjimas. Šis 
aliejus yra labai vertinamas, nes kiekvienam 5 ml buteliukui 
pagaminti prireikia 10 kg rožių žiedlapių, todėl tai vienas 
brangiausių ir prabangiausių eterinių aliejų. 

ROSE 

KODAS DYDIS
33333 5 ml 

Rosa damascena 

Tauriųjų didramunių (ramunėlių) eterinis aliejus pasižymi 
obuolius primenančiu aromatu. Jis veikia raminančiai. Šis 
aliejus garais distiliuojamas iš augalo žiedų ir lapų. Įlašinkite 
lašelį ramunėlių aliejaus į įprastai naudojamą kūno sviestą, 
kad papildomai atgaivintumėte odą ir suteiktumėte jai šilkinio 
minkštumo. 

ROMAN CHAMOMILE 

KODAS DYDIS
33332 5 ml 

Anthemis nobilis

Rozmarinas yra daugiau nei populiarus prieskoninis augalas.  
Garais distiliuojamas iš Viduržemio jūros regione augančių 
visžalių krūmų žiedų ir lapų, šis gaivus ir kvapnus aliejus 
pasižymi giliu valomuoju poveikiu. 

ROSEMARY 

KODAS DYDIS
32048 15 ml 

Rosmarinus officinalis 

Kamparinių cinamonų eterinis aliejus išgaunamas garais 
distiliuojant lapus ir šakeles. Jis pasižymi gaiviu, valomuoju 
aromatu. Panašiai kaip eukaliptų, gaivaus aromato 
kamparinių cinamonų aliejus ypač tinkamas šaltuoju metų 
laiku, dera naudoti siekiant lengviau kvėpuoti. 

RAVINTSARA 

KODAS DYDIS
33331 5 ml 

Cinnamomum camphora 

Pajuskite gaivią palaimą, persikeldami mintimis į pušų giraitę. 
Pušų aliejus garais distiliuojamas iš pušų šakelių ir spyglių. Jis 
pasižymi šiltu, raminančiu aromatu, veikiančiu stimuliuojančiai 
ir gaivinančiai. 

PINE 

KODAS DYDIS
32015 15 ml 

Pinus sylvestris 

Pipirmėčių aliejus veikia vėsinamai, valančiai ir ypač gaiviai. 
Įlašinkite į neutralų losjoną, dušo želę ar bazinį aliejų, kad 
subalansuotumėte kūną, mintis ir jausmus bei pajustumėte 
energiją.   

PEPPERMINT 

KODAS DYDIS
32046 15 ml 

Mentha piperita 

Pačiulių eterinis aliejus garais distiliuojamas iš puskrūmių, 
kilusių iš Pietryčių Azijos atogrąžų regionų. Šis augalas 
priklauso notrelinių šeimai. Pasižymintys muskuso aromatu, 
pačiuliai neretai naudojami kvepaluose, muiluose ir 
smilkaluose. 

PATCHOULI 

KODAS DYDIS
33282 15 ml 

Pogostemon cablin 

Kvapiosios burseros priklauso tai pačiai augalų šeimai kaip ir 
bosvelijos. Pietų Amerikoje kvapiųjų burserų žievė tradiciškai 
deginama, siekiant atsikratyti negatyvios energijos. 

PALO SANTO 

KODAS DYDIS
33330 5 ml 

Bursera graveolens 
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Leiskite sau atsipūsti ir pasijusti geriau, naudodami sodrų, 
miškingą šluotelinių santalų aromatą. Praskieskite su 
baziniu aliejumi ir tepkite kaklą, krūtinę ir pulso taškus prieš 
meditaciją ar jogą. 

ROYAL HAWAIIAN SANDALWOOD

KODAS DYDIS
33349 5 ml 

Santalum paniculatum

„Royal Hawaiian Sandalwood“ yra „Jawmin“ LLC prekinis ženklas.

Pasitelkę smilkalinių bosvelijų eterinį aliejų, pajuskite daugiau 
sąmoningumo. Tiesiog patepkite šiuo aliejumi kaklą ir krūtinę 
– mėgaukitės dūminiu, balansuojančiu, atkuriančiu aromatu. 
Naudokite šį aliejų, stiprindami ryšį su savimi, skleisdami meilę 
ir gerumą sau.

SACRED FRANKINCENSE 
Boswellia sacra 

KODAS DYDIS
33648 5 ml 

Baltųjų santalų eterinis aliejus pasižymi pozityviai nuteikiančiu 
medžių aromatu bei įvairialype nauda odai. Jis išryškina 
natūralų odos švytėjimą ir sumažina smulkias raukšleles.

SACRED SANDALWOOD 

KODAS DYDIS
30733  5 ml

Santalum album 

Šalavijų eterinis aliejus pasižymi stipriu, aštriu aromatu, kuris 
praskaidrina mintis ir pakelia ūpą. Tradiciškai jis naudojamas 
siekiant palaikyti minčių aiškumą. 

 

SAGE 

KODAS DYDIS
36543 15 ml 

Salvia officinalis 

Šaltmėtės pasižymi gaiviu, stimuliuojančiu, išskirtiniu 
aromatu. Jų aliejus – kiek silpnesnio veikimo nei pipirmėčių. 
Šaltmėčių (garbiniuotųjų mėtų) aliejus valo ir gaivina odą bei 
suteikia žvalumo mintims, kūnui ir sielai. 

SPEARMINT 

KODAS DYDIS
33352 5 ml 

Mentha spicata 

Praskaidrinkite nuotaiką, pasitelkę šį šviesų, pozityvų aromatą. 
Tikrųjų mandarinų, priklausančių rūtinių (Rutaceae) šeimos 
genčiai, aliejus išgaunamas šaltuoju būdu suspaudžiant 
prinokusių vaisių žieveles. 

TANGERINE 

KODAS DYDIS
32050 15 ml 

Citrus reticulata 

Iš lapų distiliuojamas arbatmedžių aliejus – gaivinantis ir 
raminantis, puikiai tinkamas grožio ritualams papildyti. 
Atgaivinkite, nuraminkite ir skaistinkite odą, įlašindami kelis 
lašus šio aliejaus į įprastai naudojamą losjoną.

TEA TREE 

KODAS DYDIS
32052 15 ml 

Melaleuca alternifolia 

Tiesiog įlašinkite lašelį šio aliejaus į kūno prausiklį, kad 
pamaitintumėte ir atgaivintumėte odą. Taip pat galite atskiesti 
su baziniu aliejumi ir atlikti atpalaiduojantį kūno masažą. 

THYME 

KODAS DYDIS
36536 15 ml 

Thymus vulgaris 
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Jausmingas, subtiliai egzotiškas ir miškingas vetiverijų aliejus 
gaunamas iš daugiamečio žolinio augalo, kuris kilęs iš Azijos. 
Garais distiliuojamas iš augalo šaknų ir vertinamas nuo senų 
laikų, vetiverijų aliejus plačiai naudojamas odekolonuose, 
kvepaluose, muiluose ir drėkinamosiose priemonėse. 

VETIVER 

KODAS DYDIS
33355 5 ml 

Vetiveria zizanoides 

Saldus kvapiųjų kanangų žiedų aromatas – tikras 
pasimėgavimas. Kvapiosios kanangos – atogrąžų augalas, 
kilęs Indonezijoje. Kvapiųjų kanangų aliejus išgaunamas 
garais distiliuojant šviesiai geltonus žiedus. 

YLANG YLANG 

KODAS DYDIS
33283 15 ml 

Cananga odorata 

Tikrųjų citrinžolių aliejus – tarsi gaivaus oro gūsis. Jis pasižymi 
citrusinėmis natomis, kurios stimuliuoja protą, kūną ir sielą. 
Taivane tikroji citrinžolė dar vadinama „staigaus nušvitimo 
aromatine žole“. Tikrųjų citrinžolių aliejus tradiciškai 
naudojamas parfumerijoje. 

XIANG MAO 

KODAS DYDIS
33359 5 ml 

Cymbopogon citratus 

Gaivaus žiemiško aromato bruknuolių aliejaus galima įkvėpti 
tiesiai iš buteliuko, ypač tinka šaltuoju metų laiku. Šis aliejus 
garais distiliuojamas iš tamsiai žalių nedidelių krūmelių lapų. 
Pasižymi saldžiu, mėtiniu aromatu.  

WINTERGREEN 

KODAS DYDIS
32054 15 ml 

Gaultheria procumbens 

Etiškai išgauta gryna vanilės aliejingoji derva (oleorezinas) 
pagaminta iš šiaurės vakarų Madagaskaro regione užaugintų 
pupelių. Ji gaminama naudojant unikalų „Young Living“ 
ekstrakcijos metodą. Tepkite odą vanilės gaminiu „Vanilla“, 
siekdami mėgautis jaukiu, maloniu, natūraliai raminančiu 
aromatu.

VANILLA

KODAS DYDIS
35113 5 ml 

Vanilla planifolia

Valerijonų eterinis aliejus pasižymi jaukiu, žemišku aromatu. 
Šis raminantis ir atpalaiduojantis aliejus gali būti praskiestas 
baziniu aliejumi, siekiant atlikti palaimingą masažą. Valerijonų 
aliejumi galite patepti pulso taškus, kaklą ir krūtinę, siekdami 
ramesnio, pozityvesnio nusiteikimo. 

VALERIAN 

KODAS DYDIS
33354 5 ml 

Valeriana officinalis 



2 6E TE RINIŲ ALIE JŲ PRODUKTAIPastaba: Visuomet sekite individualias kiekvieno „Young Living“ produkto instrukcijas.

3 natūralios plaušinės, kiekviena iš jų – apie 12-15 cm ilgio

900 g skaidraus glicerino muilo

Muilo dažai

Jūsų pamėgti „Young Living“ eteriniai aliejai

7-8 cm skersmens apvalios silikoninės formos

Pagal šį receptą pasigaminsite apie 15 muilų

INGREDIENTAI :

Pasigaminti eteriniais aliejais praturtintą muilą-plaušinę 
visai nesunku – prireiks vos kelių ingredientų. Išbandykite – 
mėgausitės švelnia oda! 

PARUOŠIMAS:

Pasigaminkite patys: 
muilas-plaušinė 

1. Išpjaukite iš plaušinės 2,5 cm pločio diskelius ir gulsčiai įdėkite juos į 
silikonines formas.

2. Padalinkite glicerino muilą į 30 g kvadratinius gabaliukus.  
2 kvadratinius gabaliukus įdėkite į mikrobangų krosnelės indą ir 
kaitinkite 30 sekundžių, kol išsilydys.

3. Į ištirpdytą glicerino muilą įlašinkite 3-4 lašus muilo dažų ir 3-4 lašus 
pamėgto eterinio aliejaus ar aliejų mišinio. Gerai išmaišykite.

4. Supilkite glicerino muilo masę į silikoninę formą, kad plaušinė būtų 
apsemta.

5. Pakartotinai pilkite glicerino muilą, kol plaušinė bus visiškai apsemta. 
Palikite 2-3 valandas, kad išdžiūtų. Išimkite muilą iš silikoninės 
formos ir mėgaukitės prausimosi malonumais!

Odos šveitimas:
metas pasilepinti vonioje



„Plus“ linijos  
eteriniai aliejai

Aliejai iš mūsų eterinių aliejų maisto papildų serijos 

„Plus“ puikiai tinka gaminti maistui arba laikantis 

dietos. Nesvarbu, ar šiuos nuostabaus skonio produktus 

naudosite maisto gamyboje, ar gersite kapsulėse dėl 

organizmą stiprinančių savybių - šioje linijoje rasite 

žinomus bei naujus aliejus.
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Primenantis apie Viduržemio jūros regiono virtuvę, bazilikas – 
kvapnus, nuotaiką pakeliantis aliejus. Bazilikai, priklausantys 
mėtų (Labiatae) šeimai, kilę iš Azijos. Jų žali lapai ir žiedai 
baltuoja arba tampa rausvi. Įlašinkite bazilikų aliejaus 
gamindami pesto ar kitus padažus bei itališkos virtuvės 
patiekalus.

Ant pipirmedžių augančios uogos džiovinamos saulėje – 
taip gaminamas šilto, intensyvaus aromato pipirų aliejus. 
Salsvo skonio pipirų aliejus, išgaunamas garais distiliuojant 
pipirmedžių uogas, taps nepakeičiamu kiekvieno virtuvėje.

BASIL+ BLACK PEPPER+

KODAS DYDIS

Ocimum basilicum Piper nigrum 

558308 5 ml

KODAS DYDIS
561708 5 ml

„Cardamom+“ eterinis aliejus, išgautas iš kardamono sėklų, 
puikiai išsaugo šio gerai žinomo prieskonio kvapnumą ir 
gaivumą. Šis prieskonis dažnai naudojamas gaminant tiek 
saldžius, tiek pikantiškus patiekalus, be to, dėl šildančio ir 
aštraus skonio tinka skaninti karštus gėrimus.

CARDAMOM+
Elettaria cardamomum 

KODAS DYDIS
563408 5 ml

„Cinnamon Bark+“ yra slaptas jūsų ginklas virtuvėje! Vos 
keli šio gryno ceiloninio cinamono aliejaus lašai pakels jūsų 
patiekalus į naują skonio lygį.

CINNAMON BARK+
Cinnamomum verum 

KODAS DYDIS
558508 5 ml

Gvazdikėlių eterinis aliejus yra svarbus „Young Living“ 
mišinio „Thieves®“ ingredientas. „Clove+“ eterinis aliejus 
yra koncentruotas išskirtinio aštraus skonio gvazdikėlių, 
naudojamų kulinarijoje tūkstančius metų, distiliatas.  

CLOVE+ 
Syzygium aromaticum 

KODAS DYDIS
562008 5 ml

Kalendros – vienos populiariausių prieskoninių žolelių. Iš 
kalendrų išgaunamas aliejus, pasižymintis gaivu žolelių 
skoniu, gali būti naudojamas kaip skonio stipriklis. Kalendrų 
aliejumi gardinkite įvairius patiekalus. Tinka gaminant Azijos 
patiekalus. pavyzdžiui, karius ir troškinius.

CORIANDER+ 
Coriandrum sativum 

KODAS DYDIS
26979 5 ml

Aromatingas „Cumin+“ aliejus išgaunamas iš kmyninių 
kuminų, kurie kilę iš Viduržiemio jūros Rytų regiono šalių. 
Kmyninis kuminas priklauso tai pačiai augalų šeimai kaip ir 
petražolė. Kmyniniai kuminai pasižymi šiltu, žemišku skoniu 
ir aromatu. Jie plačiai naudojami gaminant karį, troškinius ir 
meksikietiškus patiekalus.

CUMIN+ 
Cuminum cyminum 

KODAS DYDIS
27404 5 ml

Suteikite gaivaus prieskonio padažams, pasitelkę „Dill+“ 
krapų eterinį aliejų. Krapai – populiarus prieskonis Azijos ir 
Skandinavijos šalių virtuvėse. Įdomu tai, kad šis aromatingas 
augalas, kurį sudaro gležni, plunksniški lapai, naudojamas 
nuo Viduramžių laikų.

DILL+ 
Anethum graveolens 

KODAS DYDIS
562208 5 ml

„Fennel+“ pankolių eterinis aliejus žinomas dėl išskirtinio 
saldymedžio skonio. Naudokite šį aliejų gamindami maistą 
vietoje šviežių pankolių arba įlašinkite į po valgio skirtus 
tonizuojamuosius gėrimus ar arbatas.

FENNEL+ 
Foeniculum vulgare 

KODAS DYDIS
563608 5 ml

„Ginger+“ (imbierų) eterinio aliejaus pravartu visuomet turėti 
po ranka: jis naudojamas ir kaip prieskonis, ir kaip dietinis 
maisto papildas, be to, yra išskirtinio skonio bei universalus. 
Ypač naudingos natūralios šio aliejaus sudedamosios dalys: 
zingiberinas ir beta-felandrinas.

GINGER+ 
Zingiber officinale

KODAS DYDIS
558808 5 ml
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„Lemon+“ aliejus puikiai tinka prie daugybės patiekalų ir 
suteikia ryškaus, dinamiško skonio. Dėl savo universalumo 
citrina populiari viso pasaulio virtuvėse – ji naudojama tiek 
desertų, tiek pikantiškų patiekalų gamyboje.

Mairūnai – aromatinis žolinis augalas, priklausantis mėtų 
šeimai. Jis plačiai auginamas Viduržemio jūros regione. 
Mairūnai šiek tiek primena raudonėlius, tačiau pasižymi 
švelnesniu skoniu. Jais įprastai gardinamos sriubos ir salotos. 
Mairūnų aliejumi gali būti skaninami įvairūs patiekalai. 

Subtilaus citrusinių vaisių skonio „Lemongrass+“ (citrinžolių) 
aliejus papildo daugelį patiekalų – ypač Azijos virtuvės. 
Norėdami vartojamiems skysčiams – vandeniui ar arbatai – 
suteikti išskirtinio skonio galite įlašinti kelis lašelius šio aliejaus.

Nors „Lavender+“ aliejus paprastai naudojamas ruošiant 
desertus, jis tinka paskaninti ir pikantiškus patiekalus. Iš 
tiesų levanda kartais vadinama viena iš garsiųjų Provanso 
žolelių, kartu su tokiais prieskoniais kaip mairūnas, čiobrelis, 
raudonėlis ir rozmarinas.

LEMON+ 

MARJORAM+ LEMONGRASS+ 

LAVENDER+ 
Citrus limon 

Origanum majorana Cymbopogon flexuosus 

Lavandula angustifolia 

KODAS DYDIS
562508 5 ml

KODAS DYDIS

KODAS DYDIS
559008 5 ml

KODAS DYDIS
562608 5 ml 559208 5 ml

Šis aitrus muskatų prieskonis pyragams ar arbatai suteikia 
šilto, nostalgiją keliančio skonio ir aromato. Naudokite muskatų 
aliejų gamindami pamėgtus receptus, jog suteiktumėte 
saldžiai aštrų prieskonį.

Gamindami su „Oregano+“ (raudonėlių) aliejumi 
mėgstamiausiems savo patiekalams suteiksite aštraus, 
pikantiško skonio, o savo mitybą praturtinsite naudingu 
eteriniu aliejumi. Geriamas kaip maisto papildas šis aliejus, 
kurio sudėtyje natūraliai esama karvakolio, gali padėti 
palaikyti sveiką gyvenseną.

Petražolė – universalus, populiarus prieskoninis augalas. 
Tai viena ankstyviausiai pavasarį pasirodančių prieskoninių 
žolelių, kuri priklauso tai pačiai augalų šeimai kaip ir morkos. 
Švieži petražolių (kurios, beje, kilusios Europoje) lapai 
naudojami pagardinti įvairiausius patiekalus.

Šviežio ir gaivinančio skonio „Orange+“ (apelsinų) aliejuje 
natūraliai esama limoneno. Tinkamas siekiant suteikti aštroką 
kontrastą kepamų desertų ir pyragų saldumui. Šis aliejus 
taip pat gerai dera su kitų vaisių skoniais, todėl puikiai tinka 
įmaišyti į vandenį, tirštuosius kokteilius ar „NingXia Red®“ 
gėrimą.

NUTMEG+ 

OREGANO+ PARSLEY+ 

ORANGE+ 
Myristica fragrans 

Origanum vulgare Petroselinum crispum

Citrus sinensis 

KODAS DYDIS
563308 5 ml

KODAS DYDIS
559408 5 ml

KODAS DYDIS
26387  5 ml

KODAS DYDIS
562708 5 ml
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„Peppermint+“ (pipirmėčių) aliejus pasižymi ryškiu aromatu, 
kuris malonus tiek karštomis vasaros dienomis, tiek šaltomis 
žiemos naktimis. Ištroškę treniruočių metu, įlašinkite šio aliejaus 
į vandenį, jog atsigaivintumėte, arba pagardinkite juo žolelių 
arbatą, jog nusiteiktumėte maloniai po dienos gryname ore. 
„Peppermint+“ aliejų taip pat verta turėti virtuvėje ir naudoti 
gaminant patiekalus ar kepant saldėsius.

„Rosemary+“ (rozmarinų) eterinis aliejus kiekvienam patiekalui 
suteikia unikalų žolelių prieskonį. „Young Living“ eterinio 
aliejaus papildas „Rosemary+“ vertinamas dėl natūralių jo 
sudėtinių dalių – eukaliptolio ir alfa-pineno.   

PEPPERMINT+ ROSEMARY+ 
Mentha piperita Rosmarinus officinalis 

KODAS DYDIS
562808 5 ml

KODAS DYDIS
562908 5 ml

Šalavijai – gaivūs ir aromatingi daugiamečiai augalai, 
priklausantys mėtų šeimai. Šalavijų lapai – ovalios formos, 
žiedai – balti arba rausvi. Gardinkite šalavijų aliejumi sriubas, 
troškinius ar skrudintus patiekalus.

SAGE+ 
Salvia officinalis 

KODAS DYDIS
564208 5 ml

Iš visų citrusinių vaisių skonio „Plus“ aliejų saldžiausias 
aromatas yra „Tangerine+“. Mandarinų aliejus pikantiškiems 
patiekalams ir desertams suteikia daugiasluoksnį, ryškų, 
aštroką citrusinių vaisių skonį. Šiame aliejuje natūraliai yra 
limoneno.  

TANGERINE+ 
Citrus reticulata 

KODAS DYDIS
563008 5 ml

„Thieves®+“ yra patentuotas mišinys, kuris gali būti 
naudojamas kaip šildantis prieskonis, tinkamas maistui 
ir gėrimams. Šį mišinį sudaro natūralios sudedamosios 
medžiagos: limonenas, eugenolis ir eukaliptolis.

SUDĖTIS | gvazdikėlių, ceiloninių cinamonų, rozmarinų, citrinų, 
spindulinių eukaliptų

THIEVES®+ 

KODAS DYDIS
563108 5 ml

„Thyme+“ aliejus gali pakeisti džiovintus čiobrelius jūsų 
mėgstamų patiekalų receptuose – jo paprasta visuomet turėti 
po ranka. Jame yra timolio, p-cimeno ir gama-terpineno, 
todėl tai puikus maisto papildas, kurį galite gerti kasdien.

THYME+ 
Thymus vulgaris 

KODAS DYDIS
559708 5 ml Citrusinį „Citrus Fresh®+“ aliejų mišinį sudaro apelsinų, 

karališkųjų mandarinų, tikrųjų mandarinų, citrinų ir šaltmėčių 
aliejai. Gardinkite šiuo mišiniu gurmaniškas salotas, sriubas ar 
lašišą. Šis gaivus prieskonis patiks kiekvienam. 

SUDĖTIS | apelsinų, greipfrutų, tikrųjų mandarinų, karališkųjų 
mandarinų, citrinų, šaltmėčių eteriniai aliejai

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®+ 
KODAS DYDIS
561908 5 ml

Peletrūnai – vienas iš keturių pagrindinių prieskoninių 
ingredientų prancūziškoje virtuvėje. Peletrūnų, kilusių iš Pietų 
Europos, aliejus išgaunamas garais distiliuojant šių augalų 
lapus. Jis pasižymi išskirtinai stipriu žoliniu skoniu.

TARRAGON+
Artemisia dracunculus 

KODAS DYDIS
564308 5 ml
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Harmonijoje kartu veikiančių eterinių 

aliejų galia – transformuojanti. 

Deriname veiksmingus eterinius aliejus, 

jog sukurtume dar veiksmingesnius 

mišinius, kuriuos galėtumėte taikyti 

kiekvienoje gyvenimo srityje ir naudoti 

kiekviename namų kampelyje.

Eterinių  
aliejų mišiniai 

Sustiprinkite vidinį dvasinį ryšį, pasitelkę sąmoningumą 
žadinančio, žemiško aromato aliejų mišinį.  Mėgaukitės 
pusiausvyra ir palaima – tiesiog patepkite šiuo aliejų mišiniu 
pulso taškus rytinės meditacijos metu. 

Leiskite, jog egzotiški bosvelijų, cinamonų ir apelsinų aliejai 
pakutentų jūsų jausmus. Tai tobulas šildantis aromatas, 
kuriame dera neatsispiriami, sodrių, gaivių natų imbierų ir 
gvazdikėlių aliejai. 

3 WISE MEN ABUNDANCE

SUDĖTIS | migdolų aliejus, šluotelinių santalų**, kadagių, bosvelijų, juodųjų eglių, 
tikrųjų miramedžių eteriniai aliejai
** „Royal Hawaiian Sandalwood“ yra „Jawmin“ LLC prekinis ženklas.

SUDĖTIS | apelsinų, gvazdikėlių, cinamono, bosvelijų, imbierų, juodųjų eglių, 
pačiulių, tikrųjų miramedžių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33284 15 ml 

KODAS DYDIS
32056 15 ml 



3 2E TE RINIŲ ALIE JŲ PRODUKTAIPastaba: Visuomet sekite individualias kiekvieno „Young Living“ produkto instrukcijas.

AROMAEASE

AROMA SIEZ

AUSTRALIAN KURANYA

Džiaugsmas, dėkingumas ir savęs pripažinimas – šiuos jausmus 
įkvepia eterinių aliejų mišinys „Acceptance“. Saldžiai aštrų 
aromatą sukuria įvairūs aliejai, tarp kurių – kvapiųjų kanangų, 
santalų ir karčiųjų apelsinų. 

Stimuliuokite jausmus, pasitelkę šį gaivų aromatinį mišinį. 
Pasisemkite pozityvumo, įkvėpę egzotinio, sodraus aromato. 
Rekomenduojame įlašinti kelis lašus šio aliejų mišinio į 
purškiamą butelį, pripildytą distiliuoto vandens, ir purkšti, jog 
erdves pripildytumėte pozityvių aromatinių natų. 

Pasitelkę stimuliuojantį eterinių aliejų mišinį „AromaEase“, 
lengviau pajuskite proto, kūno ir sielos energiją. Sudėtyje – 
imbierų, pankolių ir mėtiniai pipirmėčių bei šaltmėčių aliejai. 
Nešiokitės kišenėje ir siekdami lengviau kvėpuoti, įkvėpkite 
tiesiai iš buteliuko. 

Šį vėsaus, energizuojančio aromato aliejų mišinį ypač tinka 
naudoti šaltuoju metų laiku, pavyzdžiui, siekiant lengviau 
kvėpuoti. Tiesiog nešiokitės su savimi buteliuką rankinėje. Kada 
panorėję pakvėpuokite aromatinėmis bazilikų, pipirmėčių ir 
kiparisų derinio natomis. 

Terminas „kuranya” reiškia „vaivorykštė” – šis pavadinimas 
apibūdina džiaugsmingą, pozityvų aromatą. Šį mišinį sudaro 
aliejai, išgauti iš Australijoje vešinčių augalų. Tai harmoningas 
derinys, energizuojantis jausmus ir nuteikiantis teigiamai. 

ACCEPTANCE 

AROMA LIFE

SUDĖTIS | saldžiųjų migdolų aliejus, bosvelijų, šluotelinių santalų, pelargonijų, 
paprastųjų bitkrėslių, karčiavaisių citrinmedžių vaisių, kalendrų, bergamočių, 
kvapiųjų kanangų, vėlyvųjų citrinmedžių, mėlynųjų kiparisų, blyškiųjų kėnių, 
jazminaičių, vaistinių ramunių, rožių, greipfrutų, mandarinų, šaltmečių, citrinų, 
okotijų eteriniai aliejai

SUDĖTIS | sezamo sėklų aliejus, kiparisų, italinių šlamučių, kvapiųjų kanangų, 
mairūnų eteriniai aliejai 

SUDĖTIS | pipirmėčių, šaltmečių, imbierų, kardamonų, pankolių eteriniai aliejai

SUDĖTIS | bazilikų, levandų, kiparisų, mairūnų, pipirmėčių eteriniai aliejai

SUDĖTIS | citrininių mirtų, kunzėjų, kiparisočių, baltųjų santalų, pankolių, 
mirtenių, spindulinių eukaliptų ir arbatmedžių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33360 5 ml

KODAS DYDIS
33285 15 ml 

KODAS DYDIS
33364 5 ml

KODAS DYDIS
37416 15 ml 

KODAS DYDIS
33365 5 ml

Naudodami eterinių aliejų mišinį „Awaken“, pajuskite 
savyje vidinę stiprybę. Tiesiog patepkite juo pulso taškus, 
jog pasijustumėte ramiau ir jaukiau. Mišinys „Awaken“ 
pagamintas iš aukštos kokybės augalinių ingredientų. Jį 
sudaro penki ypatingi „Young Living“ eterinių aliejų mišiniai. 

AWAKEN 

SUDĖTIS | „Joy“, „Present Time“, „Harmony“, „Forgiveness“, „Dream Catcher“ 
eterinių aliejų mišiniai

KODAS DYDIS
33286 15 ml 

„Believe“ aliejų mišinys tinkamas naudoti, įgyvendinant savąjį 
potencialą. Pasisemkite vidinės stiprybės, džiaugsmo ir meilės 
sau. Sudėtyje – saldžių kvapiųjų kanangų, gaivių kalendrų ir 
raminančių pelargonijų eteriniai aliejai. 

BELIEVE 

SUDĖTIS | dygiųjų eglių, balzaminių kėnių, bosvelijų, kalendrų, bergamočių, 
kvapiųjų kanangų, pelargonijų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
 33287 15 ml 

Šis sodrus mišinys praturtintas puikiais augaliniais 
ingredientais – kedrų, bosvelijų ir melisų eteriniais aliejais. 
Tiesiog patepkite mišiniu „Brain Power“ pulso taškus, jog 
pasijustumėte ramiau ir lengviau susikoncentruotumėte. 

BRAIN POWER 

SUDĖTIS | šluotelinių santalų, melisų, italinių šlamučių, kedrų, mėlynųjų kiparisų, 
bosvelijų, levandų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33367 5 ml
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Egzotinio mišinio sudėtyje – bruknuolių, paprastųjų saikenių 
ir kopalių eteriniai aliejai. Kelis lašelius šio vėsinančio aliejų 
derinio įlašinkite į bazinį aliejų ir masažuokite skaudančias 
vietas po sportinės veiklos.

„Dragon Time“ yra žolinio aromato, malšinamųjų savybių 
turintis eterinių aliejų mišinys, kurio sudėtyje yra jazminų, 
mairūnų ir levandų aliejų.

COOL AZUL 

DRAGON TIME 

SUDĖTIS | bruknuolių, pipirmėčių, vaistinių šalavijų, kvapiųjų cimbžiedžių, kopalių, 
penkiagyslių mirtenių, levandų, mėlynųjų kiparisų, kvapiųjų kanarių, vetiverijų, 
paprastųjų kmynų, paprastųjų saikenių, raudonėlių eteriniai aliejai

SUDĖTIS | kvapiųjų šalavijų, levandų, mėlynųjų kraujažolių, pankolių, mairūnų, 
jazminaičių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33291 15 ml 

KODAS DYDIS
33292 15 ml 

COMMON SENSE 

Eterinių aliejų mišinys „Common Sense“ įkvepia ramybę, 
susitelkimą ir ryžtą. Pajuskite vidinę ramybę, tiesiai iš buteliuko 
įkvėpdami aromato, kurį sukuria bosvelijų, žaliųjų citrinų ir 
kvapiųjų kanangų aliejai.

SUDĖTIS | bosvelijų, kvapiųjų kanangų, okotijų, rykštenių, rūtų, paprastųjų 
saikenių, žaliųjų citrinų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33370 5 ml

Šis jaukus žiemiškas aromatas – apelsinų, cinamonų ir 
eglių derinys. Jaukus, šildantis aromatas, pasižymintis 
atgaivinančiomis ir balansuojančiomis natomis. Šiuo aliejų 
mišiniu tinka tepti kaklą ir krūtinę. 

CHRISTMAS SPIRIT 

SUDĖTIS | apelsinų, cinamono, juodųjų eglių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32000 15 ml 

Sudėtyje – bazilikų, pipirmėčių ir jazminų aliejai, 
stimuliuojantys ir energizuojantys protą, kūną ir sielą. Mišinyje 
taip pat yra rozmarinų aliejaus, kuris nuo seno naudojamas 
siekiant palaikyti protinį tikslumą. Turėkite buteliuką ant darbo 
stalo, o pritrūkę motyvacijos ir energijos, tiesiog įkvėpkite 
aromato. 

CLARITY 

SUDĖTIS | bazilikų, tauriųjų didramunių, kardamonų, pelargonijų, bergamočių, 
rozmarinų, citrinų, kvapiųjų kanangų, pipirmėčių, jazminaičių, imbierinių 
citrinžolių, kalendrų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33289 15 ml 

„Di-Gize®“ eterinių aliejų mišinyje yra peletrūnų, imbiero, 
pipirmėčių, kadagių, citrinžolių, anyžių ir pačiulių aliejų, kurie 
sukuria savitą, kiek aštroką aromatą. Tepkite keliais lašais šio 
aliejų mišinio pilvo ir krūtinės sritis, jog pajustumėte šildantį, 
raminantį poveikį. 

DI-GIZE®

SUDĖTIS | vaistinių kiečių, imbierų, pipirmėčių, kadagių, pankolių, citrinžolių, 
anyžinių ožiažolių, pačiulių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32060 15 ml 

EGYPTIAN GOLD

Eterinių aliejų mišinys „Egyptian Gold“ pasižymi 
stabilizuojančiu, motyvuojančiu ir teigiamai nuteikiančiu 
aromatu. Sudėtyje yra senovinių biblinių aliejų, kurie skatina 
atsidavimo ir pagarbos jausmus.

SUDĖTIS | Bosvelijų, balzaminių kėnių, levandų, mirų, izopų, juodųjų eglių, kedrų, 
vetiverijų, rožių ir ceiloninių cinamonų aliejai

KODAS DYDIS
32378 5 ml 

DREAM CATCHER 

Kvapiųjų kanangų aromatinės natos leidžia lengviau pajusti 
vidinius troškimus, o santalų ir anyžių natos nuramina 
sielą. Šis išskirtinis mišinys, praturtintas puikiais augaliniais 
ingredientais, įkvepia, motyvuoja ir nuteikia pozityviau. 

SUDĖTIS | šluotelinių santalų, karališkųjų mandarinų, kvapiųjų kanangų, 
juodųjų pipirų, bergamočių, kadagių, anyžinių ožiažolių, pelargonijų, vėlyvųjų 
citrinmedžių, mėlynųjų kiparisų, blyškiųjų kiečių, jazminaičių, vaistinių ramunių, 
rožių, greipfrutų, tikrųjų mandarinų, šaltmėčių, citrinų, okotijų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33293 15 ml 
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EN-R-GEE 

Šį malonų mišinį sudaro sezamo, šaltmėčių, šalavijų, 
pelargonijų, mirtų, ramunių ir muskatų aliejai. Atgaivinkite 
pojūčius, pasitelkę šį stimuliuojantį, intensyvaus aromato 
aliejų derinį. 

Įlašinkite kelis lašus į karštą vonią, siekdami po ilgos dienos 
atgaivinti protą, kūną ir sielą.

ENDOFLEX 

SUDĖTIS | šaltmėčių eterinis aliejus, sezamo sėklų aliejus, pelargonijų, vaistinių 
ramunių, vaistinių šalavijų, tikrųjų mirtų, kvapiųjų muskatmedžių eteriniai aliejai

SUDĖTIS | rozmarinų, kvapiųjų muskatmedžių, juodųjų pipirų, kadagių, balzaminių 
kėnių, citrinžolių, gvazdikėlių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32132 15 ml 

KODAS DYDIS
33295 15 ml 

Atgaivinkite jausmus, pasitelkę šiltai aštrų „Exodus II“ mišinio 
aromatą. Tai raminančiai veikiantis, sudėtyje mirų, cinamonų 
ir vetiverijų aliejų turintis derinys, puikiai tinkamas įtraukti į 
atpalaiduojantį masažą.

EXODUS II 

SUDĖTIS | alyvuogių aliejus, tikrųjų miramedžių, kininio cinamono, ceiloninio 
cinamono, balinių ajerų, Northern Lights juodųjų eglių, vaistinių izopų, vetiverijų, 
bosvelijų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33372 5 ml 

Susikurkite kasdienę rutiną – patepkite šiuo aliejumi kaklą ir 
krūtinę, mintimis paleisdami praeitį ir priimdami optimizmo 
kupinus naujus nuotykius. Mėgaukitės bosvelijų, rožių ir 
pelargonijų aromatinėmis natomis.

FORGIVENESS 

SUDĖTIS | sezamo sėklų aliejus, melisų, vaistinių šventagaršvių, bergamočių, 
pelargonijų, levandų, kvapiųjų kanangų, bosvelijų, citrinų, imbierinių citrinžolių, 
jazminaičių, italinių šlamučių, šluotelinių santalų**, tauriųjų didramunių, rožių, 
kalendrų eteriniai aliejai
** „Royal Hawaiian Sandalwood“ yra „Jawmin“ LLC prekinis ženklas.

KODAS DYDIS
33373 5 ml 

GENTLE BABY 

Šis švelnaus aromato aliejų mišinys padės lengviau užmigti. 
Malonių, atpalaiduojančių, gėlių natų aromatas leis ne 
tik mažyliams, bet ir visai šeimai nesunkiai atsipalaiduoti.
Sudėtyje – levandų, pelargonijų ir kvapiųjų kanangų eteriniai 
aliejai.

SUDĖTIS | kalendrų, pelargonijų, imbierinių citrinžolių, levandų, kvapiųjų kanangų, 
tauriųjų didramunių, bergamočių, citrinų, jazminaičių, rožių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33298 15 ml 

„GLF“ mišinio sudėtyje – greipfrutų, salierų ir gaiviųjų 
šaltmėčių aliejai.  Tiesiog įpilkite kelis šio energizuojančio 
aromato aliejų mišinio lašus į skystą, bekvapį rankų muilą ar 
kūno prausiklį, kad atgaivintumėte odą.

GLF  

SUDĖTIS | greipfrutų, gailių, italinių šlamučių, vaistinių izopų, valgomųjų salierų, 
šaltmėčių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33299 15 ml 

Eterinių aliejų mišinys „Gary's Light“ skatina sąmoningumą ir 
įžvalgumą – tai, kas daugeliui, ko gero, šiandien aktualu.

GARY'S LIGHT

SUDĖTIS | ceiloninių cinamonų, citrinžolių, mirų, švitrūnų, spindulinių eukaliptų, 
smilkalinių bosvelijų, paprastųjų saikenių, izopų, karčiavaisių citrinmedžių aliejai

KODAS DYDIS

36711 5 ml 

„Gathering“ eterinių aliejų mišinį sudaro aliejai, kurie padeda 
susitelkti ties tikslais, net ir esant kasdieniam chaosui. 

GATHERING

SUDĖTIS | levandų, Northern Lights juodųjų eglių, pelargonijų, bosvelijų, Royal 
Hawaiian santalų, kanangų, vetiverijų, ceiloninių cinamonų, rožių aliejai

KODAS DYDIS
36745 5 ml 
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GRATITUDE

Patepkite energizuojančiu eterinių aliejų mišiniu „Gratitude“ 
pulso taškus, kaklą ir krūtinę. Mintimis įsileiskite į gyvenimą 
daugiau džiugių, dėkingumo kupinų akimirkų.

SUDĖTIS | balzaminių kėnių, bosvelijų, kalendrų, tikrųjų miramedžių, kvapiųjų 
kanangų, bergamočių, Northern Lights juodųjų eglių, vetiverijų, pelargonijų 
eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33377 5 ml

IMMUPOWER 

„Grounding“ eterinių aliejų mišinio pilkųjų kėnių, kadagių ir 
kvapiųjų kanangų aromatinės natos sukuria išskirtinį derinį. 
Tepkite pulso taškus, kaklą ir krūtinę, jog pajustumėte daugiau 
vidinio stabilumo, ramybės ir emocijų pusiausvyros.

Dieną pradėkite nusiteikę pozityviai ir pasitikėdami savimi – 
patepkite kaklą ir krūtinę šiuo aliejų mišiniu. Mišinį „Highest 
Potential“ atskiedę baziniu aliejumi ir patepę krūtinę, pajusite 
daugiau motyvacijos. Ypač tinka išsiruošus sportuoti.

„Harmony“ yra grynų eterinių aliejų mišinys, kurio kvapas 
suteikia nuotaiką pakeliančią aromatinę patirtį.

„ImmuPower“ – eterinių aliejų mišinys, skatinantis pozityvią 
energiją. Įlašinkite kelis lašus šio mišinio į purškiamą butelį su 
vandeniu. Purkškite plaukus ir kūną, jog pasijustumėte pakiliau. 
Įsileiskite į gyvenimą daugiau džiaugsmo ir pozityvumo.

GROUNDING 

HIGHEST POTENTIAL 

HARMONY 

SUDĖTIS | pilkųjų kėnių, pušų, vaistinių šventagaršvių, juodųjų eglių, kedrų, 
kadagių, kvapiųjų kanangų eteriniai aliejai

SUDĖTIS | mėlynųjų kiparisų, kvapiųjų kanangų, jazminaičių, kedrų, pelargonijų, 
levandų, Northern Lights juodųjų eglių, bosvelijų, šluotelinių santalų, pilkųjų 
kėnių, vetiverijų, cinamono, blyškiųjų kiečių, rožių, vaistinių ramunių, paprastųjų 
bitkrėslių, greipfrutų, mandarinų, šaltmėčių, citrinų, okotijų eteriniai aliejai

SUDĖTIS | pelargonijų, vaistinių šventagaršvių, bergamočių, levandų, juodųjų 
eglių, kvapiųjų kanangų, šluotelinių santalų, vaistinių izopų, imbierinių citrinžolių, 
levandinių šalavijų, rožių, bosvelijų, jazminaičių, citrinų, apelsinų, tauriųjų 
didramunių, kalendrų eteriniai aliejai

SUDĖTIS | vaistinių izopų, kalninių dašių, švitrūnų, kamparinio cinamono, bosvelijų, 
raudonėlių, gvazdikėlių, kmyninių kuminų, paprastųjų  
saikenių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33378 5 ml 

KODAS DYDIS
33379 5 ml 

KODAS DYDIS
37418 15 ml 

KODAS DYDIS
33301 15 ml 

Atsipalaiduokite ir atgaukite jėgas, pasilepindami vonioje, 
praturtintoje „Inner Child“ aliejų mišinio. Pozityviai 
nuteikiančio mišinio paslaptis – santalų, kvapiųjų kanangų ir 
mandarinų kvapų harmonija.

INNER CHILD 

SUDĖTIS | apelsinų, jazminaičių, juodųjų eglių, mandarinų, šluotelinių santalų, 
karčiavaisių apelsinmedžių, kvapiųjų kanangų, citrinžolių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33380 5 ml 

Eterinių aliejų mišinys „Higher Unity“ pasižymi nuotaiką 
pakeliančiu, jaukiu aromatu, kuris padeda susitelkti ir 
nusiteikti harmoningiau. Šis aliejų mišinys įkvepia atvirumą 
ir vienybę su savimi bei kitais – siekį bendrai veikti dėl tikslo. 

HIGHER UNITY

SUDĖTIS | baltųjų santalų, smilkalinių bosvelijų, žaliųjų citrinų, Northern Lights 
juodųjų eglių, šaltmėčių, citrinų, jazminų, rožių aliejai

KODAS DYDIS
36713 5 ml 

HUMILITY

Nuoširdus nuolankumas – emocinės stiprybės pagrindas. 
Mūsų eterinių aliejų mišinys „Humility“, kurio sudėtyje yra 
grynų eterinių aliejų, skatina gilesnį dvasinį sąmoningumą.

SUDĖTIS | kalendrų, kanangų, bergamočių, pelargonijų, melisų, bosvelijų, mirų, 
Northern Lights juodųjų eglių, vetiverijų, karčiavaisių citrinmedžių, rožių aliejai

KODAS DYDIS
36948 5 ml 
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Tai žavinga 10 puikių eterinių aliejų – kvapiųjų kanangų, 
pelargonijų, jazminų, palmarozų, rožių, bergamočių, citrinų, 
mandarinų, vaistinių ramunių ir kalendrų – kombinacija. 

JOY

SUDĖTIS | bergamočių, citrinų, imbierinių citrinžolių, kvapiųjų kanangų, rožių, 
pelargonijų, jazminaičių, tauriųjų didramunių, kalendrų, mandarinų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32134 15 ml

JUVA CLEANSE

Kasdien jauskitės gerai, naudodami gaivinantį eterinių aliejų 
mišinį „Juva Cleanse“. Žolinį aromatą sukuria sudėtyje 
esantys šlamučių, gailių ir salierų aliejai. Įlašinkite kelis lašus į 
bazinį aliejų atkuriamajam masažui.

SUDĖTIS | šlamučių, gailių, salierų sėklų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33302 15 ml

„JuvaFlex“ sudėtyje yra raminančių bitkrėslių, švelniųjų 
pelargonijų ir gaiviųjų rozmarinų aliejų. Įlašinkite šio mišinio 
į pamėgtą losjoną, kūno balzamą ar toniką, siekdami 
sudrėkintos, glotnios ir skaisčios odos.

JUVAFLEX 

SUDĖTIS | sezamo sėklų aliejus, pankolių, pelargonijų, rozmarinų, tauriųjų 
didramunių, paprastųjų bitkrėslių, italinių šlamučių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33304 15 ml 

LADY SCLAREOL 

Sudėtyje yra kvapiųjų kanangų, pelargonijų ir vetiverijų aliejų, 
sukuriančių viliojantį kvapų derinį. Įlašinkite kelis lašus į įprastai 
naudojamą kūno balzamą, kūno aliejų ar rankų prausiklį, jog 
oda būtų švelni ir pamaitinta.

SUDĖTIS | kalendrų, pelargonijų, vetiverijų, apelsinų, kvapiųjų šalavijų, 
bergamočių, kvapiųjų kanangų, šluotelinių santalų**, levandinių šalavijų, 
jazminaičių, dygiųjų eglių, šaltmėčių, bukųjų puskiparisių eteriniai aliejai
** „Royal Hawaiian Sandalwood“ yra „Jawmin“ LLC prekinis ženklas.

KODAS DYDIS
33305 15 ml 

LIGHT THE FIRE

Sudėtyje – juodųjų pipirų, okotijų ir muskatų aliejai, 
sukuriantys šviesų, atpalaiduojantį aromatą. Šiuo mišiniu 
galima tepti pulso taškus rytinės meditacijos metu, siekiant 
lengviau pajusti sąmoningumą ir ryšį su savimi.

SUDĖTIS | baltųjų verbenkrūmių, Northern Lights juodųjų eglių, kvapiųjų 
muskatmedžių, kininio cinamono, okotijų, kanadinių konyzų, citrinų, juodųjų 
pipirų, bukųjų puskiparisių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33383 5 ml 

LIVE YOUR PASSION

Sudėtyje yra apelsinų, žaliųjų citrinų ir kvapiųjų kanangų 
eterinių aliejų, sukuriančių šviesų aromatinį derinį. Pajuskite 
pasitikėjimą savimi ir minčių aiškumą bei vidinę aistrą ir tikslą, 
patepę šiuo aliejų mišiniu kaklą ir krūtinę, – malonų kvapą 
jusite ilgai.

SUDĖTIS | apelsinų, šluotelinių santalų, kvapiųjų muskatmedžių, žaliųjų citrinų, 
dygiųjų eglių, Northern Lights juodųjų eglių, kvapiųjų kanangų, bosvelijų, 
pipirmėčių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33384 5 ml 

LIGHT OF HOPE

„Light of Hope“ – dvasingumą skatinantis melisų, kadagių, 
mirų ir Northern Lights juodųjų eglių aliejų derinys, leidžiantis 
lengviau pajusti vidinę stiprybę ir stabilumą.

SUDĖTIS | melisų, kadagių, mirų, Northern Lights juodųjų eglių aliejai

KODAS DYDIS
37122 5 ml 

INSPIRATION

Aliejų mišinį „Inspiration“ sudaro aliejai, nuo seno naudoti 
Arabijoje, Indijoje ir šiaurės Amerikoje, siekiant sustiprinti 
dvasinius ritualus ir meditacijas.

SUDĖTIS | kedrų, Northern Lights juodųjų eglių, mirtų, kalendrų, Royal Hawaiian 
santalų, frankincenso, bergamočių, vetiverijų, kanangų ir pelargonijų aliejai 

KODAS DYDIS
36882 5 ml 
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ONE HEART

Sudėtyje – ramunėlių, juodųjų eglių ir kvapiųjų kanangų 
eteriniai aliejai, sukuriantys saldų žolinį derinį. Įlašinkite 
kelis lašus šio mišinio į kūno balzamą, siekdami mėgautis 
motyvuojančiu, drąsą ir pozityvumą skatinančiu aromatu.

Mišinys „One Heart“ įkvėptas Gary Young meilės gamtai ir 
siekio suvienyti visų širdis ir sielas. Šis patentuotas produktas 
padės jums atrasti savąjį „aš“.

MOTIVATION

SUDĖTIS | tauriųjų didramunių, juodųjų eglių, kvapiųjų kanangų, levandų eteriniai 
aliejai

SUDĖTIS | Citrinų, kanangų, juodųjų eglių, žaliųjų citrinų, tauriųjų didramunių, 
jazminų, okotijų, šaltmėčių, bitkrėslių, kamparų, pelargonijų, bosvelijų aliejai

KODAS DYDIS
33387 5 ml 

KODAS DYDIS
33236 5 ml

MISTER 

Eterinių aliejų mišinys „Mister“ pasižymi maloniu dūminiu 
aromatu. Šis gaminys specialiai sukurtas vyrams. Gaivus 
jo aromatas pasižymi jausmingomis ir paslaptingomis 
aromatinėmis natomis. Sudėtyje esantys šalavijų, pankolių ir 
levandų aliejai sukuria sodriai aštrų aromatinį derinį.

SUDĖTIS | sezamo sėklų aliejus, vaistinių šalavijų, levandų, pipirmėčių, pankolių, 
tikrųjų mirtų, kraujažolių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33311 15 ml 

Šiuo šildančiu arbatmedžių, mirtenių, rozmarinų ir gvazdikėlių 
aliejų mišiniu galite tepti pulso taškus, ypač šaltuoju metų 
laiku. Šis gaivus, maloniai nuteikiantis, žolinis aromatas – 
klasikinis. 

MELROSE 

SUDĖTIS | rozmarinų, gvazdikėlių, arbatmedžių, penkiagyslių mirtenių eteriniai 
aliejai

KODAS DYDIS
32163 15 ml 

MAGNIFY YOUR PURPOSE 

Sutelkite mintis ties vidine ramybe ir stiprybe bei gyvenimo 
tikslais, pasitelkę eterinių aliejų mišinį „Magnify Your Purpose“. 
Įtrinkite kelis lašus šio mišinio į delnus (atskieskite pagal 
poreikį) – mėgaukitės gaiviu aromatu. 

SUDĖTIS | šluotelinių santalų, kvapiųjų muskatmedžių, imbierų, pačiulių, vaistinių 
šalavijų, cinamono, kalendrų, bergamočių, kvapiųjų kanangų, pelargonijų eteriniai 
aliejai

KODAS DYDIS
33386 5 ml 

Lengviau puoselėkite sveiką gyvenseną, pasitelkę eterinių 
aliejų mišinį „M-Grain“. Tiesiog patepkite keliais lašais kaklą 
ir krūtinę, siekdami mėgautis bazilikų, mairūnų ir pipirmėčių 
aromatinių natų deriniu. Taip pat galite įlašinti į kūno sviestą, 
jog palepintumėte ir atgaivintumėte odą.

M-GRAIN 

SUDĖTIS | bazilikų, levandų, tauriųjų didramunių, mairūnų, pipirmėčių, italinių 
šlamučių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33309 15 ml 

Dėl citrusinių kvapiųjų citrinmirčių ir citrinų aromatinių natų, 
saldžiųjų kanangų natų ir vėsiųjų šaltmėčių bei rutulinių 
eukaliptų natų... mišinys „Lushious Lemon“ puikiai tinkamas 
naudoti vietoje kasdienių kvepalų ar įlašinti į pamėgtą kūno 
prausiklį, kad pasijustumėte žvaliau.

LUSHIOUS LEMON

SUDĖTIS | kanangų, rutulinių eukaliptų, kvapiųjjų citrinmirčių, citrinų, šaltmėčių 
aliejai

KODAS DYDIS
37323 15 ml 

Mėgaukitės šiltu, jaukiu, harmonizuojančiu „Longevity“ 
eterinių aliejų mišinio aromatu. Sudėtyje yra apelsinų, 
bosvelijų ir gvazdikėlių aliejų, kurie sukuria sodrų aromatinį 
derinį. Šiuo aliejų mišiniu galite tepti pulso taškus arba naudoti 
įlašinę į kūno balzamą.

LONGEVITY 

SUDĖTIS | čiobrelių, gvazdikėlių, apelsinų, bosvelijų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33307 15 ml 
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Sudėtyje – harmoniją teikiantys bruknuolių, šlamučių ir 
pipirmėčių eteriniai aliejai. Dieną pradėkite jausdamiesi puikiai 
– patepkite šiuo mišiniu pulso taškus, jog mėgautumėtės 
gaiviu aromatu, kuris įkvėps jaukumą, minčių aiškumą ir 
pasitikėjimą savimi.

Aliejų mišinys „Peace & Calming® II“ pasižymi maloniu, 
atpalaiduojančiu aromatu. Atskiedę šį aliejų, tepkite odą, jog 
puoselėtumėte jos grožį.

Šis gamtos įkvėptas mišinys sudarytas iš kvapiųjų kanangų, 
apelsinų, mandarinų, pačiulių ir bitkrėslių aliejų. Saldžiai 
citrusinis, gaivus aromatas – tobulai tinkamas siekiant 
momentinės atgaivos ir nusiraminimo.  

PANAWAY 

PEACE & CALMING® II 

PEACE & CALMING®

SUDĖTIS | bruknuolių, gvazdikėlių, italinių šlamučių, pipirmėčių eteriniai aliejai

SUDĖTIS | mandarinų, apelsinų, kvapiųjų kanangų, pačiulių, vaistinių ramunių, 
vetiverijų, švitrūnų, bergamočių, kininio cinamono, blyškiųjų kiečių, Northern 
Lights juodųjų eglių eteriniai aliejai

SUDĖTIS | mandarinų, kvapiųjų kanangų, paprastųjų bitkrėslių, apelsinų, pačiulių 
eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32138 5 ml

KODAS DYDIS
32136 5 ml 

KODAS DYDIS
33313 15 ml 

Šis mišinys, kurio sudėtyje yra bruknuolių, pipirmėčių 
ir spindulinių eukaliptų eterinių aliejų, pasižymi gaivia 
aromatine vėsa. Energizuojantį, mėtinį mišinį „Raven“ 
atskiedę baziniu aliejumi ir patepę krūtinę, pajusite daugiau 
motyvacijos. Ypač tinka išsiruošus sportuoti.

RAVEN 

SUDĖTIS | kamparinio cinamono, pipirmėčių, spindulinių eukaliptų, bruknuolių, 
citrinų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
 33315 15 ml 

KODAS DYDIS
32165 5 ml 

RELEASE 

Lengviau paleiskite praeitį, pasitelkę eterinių aliejų mišinį 
„Release“. Sudėtyje yra prabangiųjų rožių, prašmatniųjų 
bitkrėslių ir gaiviųjų mandarinų eterinių aliejų. Atskleiskite 
savo asmenybę pasauliui, pasitelkę šį išskirtinį aromatą.

SUDĖTIS | kvapiųjų kanangų eterinis aliejus, alyvuogių aliejus, levandinų, 
pelargonijų, šluotelinių santalų**, paprastųjų bitkrėslių, vėlyvųjų citrinmedžių, 
mėlynųjų kiparisų, blyškiųjų kiečių, jazminaičių, vaistinių ramunių, rožių, 
greipfrutų, mandarinų, šaltmėčių, citrinų, okotijų eteriniai aliejai 
** „Royal Hawaiian Sandalwood“ yra „Jawmin“ LLC prekinis ženklas.

KODAS DYDIS
33316 15 ml

Šį gaivų derinį sudaro specialiai atrinkti, gryni juodųjų 
pipirų, izopų ir pipirmėčių eteriniai aliejai. Įtrinkite lašelį 
į delnus (atskieskite, pagal poreikį), siekdami mėgautis 
motyvuojančiu aromatu.

RELIEVE IT 

SUDĖTIS | juodųjų eglių, juodųjų pipirų, vaistinių izopų, pipirmėčių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33318 15 ml 

Šio aliejų mišinio sudėtyje – atpalaiduojantys levandų, 
valerijonų ir rūtų aliejai. Subalansuokite čakras – patepkite 
kaklą ir krūtinę „RutaVaLa“ aliejų mišiniu. Užmerkę akis, 
įkvėpkite gaivaus žiedų aromato. Taip pat galite įlašinti kelis 
lašus į veido serumą, siekdami džiaugtis skaistesne oda. 

RUTAVALA 

SUDĖTIS | levandų, valerijonų, žaliųjų rūtų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33389 5 ml 

Pasitelkę eterinių aliejų mišinį „Present Time“, pajuskite 
daugiau sąmoningumo. Patepkite keliais lašais pulso taškus 
prieš meditaciją, jog pajustumėte stipresnį vidinį susitelkimą.

PRESENT TIME

SUDĖTIS | karčiavaisių citrinmedžių, Northern Lights juodųjų eglių, kanangų aliejai 

KODAS DYDIS
33410 5 ml
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Sudėtyje yra 5 ypač veiksmingi eteriniai aliejai – gvazdikėlių, 
eukaliptų, citrinų, cinamonų ir rozmarinų. Šis eterinių aliejų 
mišinys įkvėptas 15-ojo amžiaus legendos apie Prancūzijos 
vagis, kurie sukūrė specialų aromatinį derinį.

THIEVES® 

SUDĖTIS | gvazdikėlių, ceiloninių cinamonų, rozmarinų, citrinų, spindulinių 
eukaliptų

KODAS DYDIS
32146 15 ml 

THE GIFT

Eterinių aliejų mišinio „The Gift“ sudėtyje yra smilkalinių 
bosvelijų, mirų ir jazminų eterinių aliejų, kurie sukuria sodrų 
ir aštriai saldų aromatą, tinkamą tiek rytui, tiek vakarui. 
Šiame mišinyje dera septyni senoviniai aliejai, kurie per 
amžius vertinami dėl raminančių ir atpalaiduojančių 
savybių.

SUDĖTIS | balzaminių kėnių, smilkalinių bosvelijų, jazminaičių, Northern Lights 
juodųjų eglių, tikrųjų miramedžių, vetiverijų, švitrūnų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33395 5 ml

Sudėtyje yra žemiškųjų kedrų, juodųjų eglių ir maloniųjų 
kvapiųjų kanangų eterinių aliejų, kurie sukuria 
harmonizuojantį, vidinį ryžtą skatinantį aromatinį derinį. 
Sustokite. Giliai įkvėpkite. Ir lengviau atsipalaiduokite, 
patepdami šiuo mišiniu pulso taškus. Mėgaukitės 
energizuojančiu, pakiliai nuteikiančiu aromatu.

SACRED MOUNTAIN

SUDĖTIS | kvapiųjų kanangų, juodųjų eglių, balzaminių kėnių, kedrų eteriniai 
aliejai

KODAS DYDIS
33319 15 ml 

SARA 

Eterinių aliejų mišinys „SARA“ dvelkia maloniu žiedų 
aromatu. Sudėtyje yra prabangiųjų rožių, saldžiųjų jazminų 
ir maloniųjų kvapiųjų kanangų aliejų, kurie sukuria nuostabų 
aromatinį derinį. Patepkite kaklą keliais lašais šio mišinio, jog 
ilgai mėgautumėtės kvapu.

SUDĖTIS | migdolų aliejus, kvapiųjų kanangų, pelargonijų, levandų, apelsinų, 
vėlyvųjų citrinmedžių, mėlynųjų kiparisų, blyškiųjų kiečių, jazminaičių, vaistinių 
ramunių, rožių, greipfrutų, mandarinų, šaltmėčių, citrinų, okotijų, paprastųjų 
bitkrėslių, kedrų, egiptinių vandens lelijų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33390 5 ml 

Šiame mišinyje susijungia giliai raminantis pipirmėčių, 
pankolių ir kvapiųjų šalavijų derinys. Subalansuokite ir 
atgaivinkite savo pojūčius, įlašindami kelis lašus į grožio 
aliejų. Tepkite odą ir plaukus, kad mėgautumėtės šilko 
švelnumu ir drėkinimu. 

SCLARESSENCE 

SUDĖTIS | kvapiųjų šalavijų, pankolių, levandinių šalavijų, pipirmėčių eteriniai 
aliejai

KODAS DYDIS
33317 15 ml 

SENSATION 

„Sensation“ – tai viliojantis kvapiųjų kanangų, elegantiškųjų 
jazminų ir žaviųjų pelargonijų derinys. Patepkite kaklą ir krūtinę 
medituodami ar praktikuodami jogą, mintyse įsileisdami 
sąmoningumą, džiaugsmą ir vidinį pasitenkinimą.

SUDĖTIS | kvapiųjų kanangų, jazminaičių, pelargonijų, bergamočių, kalendrų 
eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33391 5 ml 

SHUTRAN®

Tai viliojantis Aidaho dygiųjų eglių, kedrų ir okotijų aliejų 
mišinys. Aromatas išlieka ilgai, tad idealiai tinka naudoti 
vyrams vietoje odekolono. Tiesiog patepkite kaklą, siekdami 
mėgautis jėgų suteikiančiu, aistringu, neatsispiriamu aromatu.

SUDĖTIS | dygiųjų eglių, okotijų, kvapiųjų kanangų, bukųjų puskiparisių, kalendrų, 
blyškiųjų kiečių, levandų, kedrų, citrinų, Northern Lights juodųjų eglių eteriniai 
aliejai

KODAS DYDIS
33312 15 ml 

SURRENDER 

„Surrender“ – tai levandų, juodųjų eglių, tauriųjų didramunių 
ir kitų eterinių aliejų mišinys, pasižymintis aromatu, 
praturtinančiu sąmoningumo praktikas ir meditacijas.

SUDĖTIS | levandų, juodųjų eglių, citrinų, tauriųjų didramunių aliejai

KODAS DYDIS
32379 5 ml
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„Transformation“ – tai gaivus, šviesus Aidaho dygiųjų eglių, 
okotijų ir smilkalinių bosvelijų aliejais praturtintas mišinys. 
Tepkite kaklą ir krūtinę, siekdami mėgautis pakiliai nuteikiančiu 
ir pasitikėjimą savimi skatinančiu aromatu.

TRANSFORMATION

SUDĖTIS | citrinų, smilkalinių bosvelijų, šluotelinių santalų, pipirmėčių, 
kardamonų, kvapiųjų šalavijų, dygiųjų eglių, kvapiųjų burserų, okotijų eteriniai 
aliejai

KODAS DYDIS
33310 15 ml 

„White Angelica“ aliejų mišinyje yra rožių, kvapiųjų kanangų 
ir mirų eterinių aliejų, kurie sukuria gaivų žiedų aromatą. 
„White Angelica“ aliejų mišinys pasižymi ramybę, pozityvumą 
ir saugumo jausmą skatinančiu aromatu. Arba galite naudoti 
vietoje kvepalų ir mėgautis optimizmą, jaukumą ir džiaugsmą 
skatinančiu aromatu.

WHITE ANGELICA 

SUDĖTIS | migdolų aliejus, bergamočių, melisų, pelargonijų, kvapiųjų kanangų, 
rožių, tikrųjų miramedžių, šluotelinių santalų, vaistinių izopų, kalendrų, juodųjų 
eglių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®

Apelsinų, tikrųjų mandarinų, mandarinų, greipfrutų ir 
šaltmėčių eterinių aliejų mišinys – tai tikras energijos pliūpsnis. 
Įlašinus šio pozityviai nuteikiančio aliejų mišinio į veido kremą, 
jis tonizuoja ir skaistina odą. 

SUDĖTIS | apelsinų, greipfrutų, tikrųjų mandarinų, karališkųjų mandarinų,  
citrinų, šaltmėčių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32058 15 ml 

TRAUMA LIFE 

Kiekvieną dieną pasitikite kaip naują pradžią, pasitelkę eterinių 
aliejų mišinį „Trauma Life“. Sudėtyje yra rožių, pelargonijų ir 
levandų eterinių aliejų, sukuriančių neatsispiriamą aromatinį 
derinį.

SUDĖTIS | bosvelijų, blyškiųjų kiečių, vėlyvųjų citrinmedžių, šluotelinių santalų, 
juodųjų eglių, rožių, valerijonų, pelargonijų, levandų, italinių šlamučių eteriniai 
aliejai

KODAS DYDIS
33397 5 ml 

Saldžiai aštrus juodųjų eglių, bitkrėslių, kamparo, pelargonijų 
ir bosvelijų aliejų mišinys. Įlašinkite kelis lašus į bazinį aliejų ir 
mėgaukitės atkuriamuoju masažu bei išskirtiniu aromatu. 

VALOR®

SUDĖTIS | kokoso aliejus, juodųjų eglių, paprastųjų bitkrėslių, bosvelijų, 
kamparinio cinamono, pelargonijų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32148 5 ml 32155 5 ml 

Šis gaivus, kvapnus mišinys yra sudarytas iš 6 sodrių, 
intensyvių eterinių aliejų: kvapiųjų citrinžolių, levandinų, 
citrinžolių, rozmarinų, mirtų ir arbatmedžių. Tai puikus blogų 
kvapų šalinimo įrankis. 

YOUNG LIVING PURIFICATION®

SUDĖTIS | citrinžolių, rozmarinų, arbatmedžių, tikrųjų mirtų, kvapiųjų citrinžolių, 
levandinų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32140 15 ml 

Sulėtinkite tempą su „Young Living Stress Away®“ – 
profesionaliai atrinktų eterinių aliejų mišiniu, praturtintu 
žaliųjų citrinų, vanilių, kopalių ir levandų aliejais. 
Atsipalaiduokite, mėgaudamiesi gaiviomis gamtos natomis.  

YOUNG LIVING STRESS AWAY®

SUDĖTIS | brazilinių kopalių, žaliųjų citrinų, kedrų, vanilės, okotijų, levandų 
eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32144 15 ml 

YOUNG LIVING R.C.®

Tai eglių, kiparisų ir trijų rūšių eukaliptų aliejų derinys, 
pasižymintis energizuojančiu aromatu. Šaltais mėnesiais 
užlašinkite kelis lašus ant krūtinės ir pulso taškų, kad būtų 
lengviau kvėpuoti.   

SUDĖTIS | rutulinių eukaliptų, spindulinių eukaliptų, citrininių eukaliptų, tikrųjų 
mirtų, juodųjų eglių, pipirmėčių, pušų, levandų, mairūnų, kiparisų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
32142 15 ml 

KODAS DYDIS
32169 5 ml 



„Animal Scents®“  
linija
Pamėgę eterinius aliejus, nenuostabu, jog siekiate 

jais pasidalyti su visa šeima, įskaitant ir augintinius! 

Pasirūpinkite savo keturkojais, naudodami 

produktus, kurie sukurti specialiai jiems ir pagaminti 

iš natūraliai išgautų ingredientų. Mūsų linijos „Animal 

Scents®“ gaminiai rekomenduojami šunims, katėms ir 

kitiems gyvūnams, kuriuos raminančiai veikia eterinių 

aliejų aromatas.  
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ANIMAL SCENTS® PET CARE

Užtikrinkite, jog jūsų augintinis jaustųsi gerai, patepdami keliais mišinio 
„Inner Balance“ lašais gyvūno pilvą. Švelniai įmasažuokite šį gaivų mišinį, 
praturtintą gaivių pipirmėčių, šiltų imbierų ir aštrių anyžių aliejais.

Šis harmonizuojantis eterinių aliejų mišinys skirtas naudoti išviršiniu būdu. 
Jis gyvūnams suteikia momentinę atgaivą. „Pet Fresh“ gaminys, praturtintas 
mirų eteriniu aliejumi, pasižymi šiltu, aštriu aromatu.

Palepinkite savo augintinį šiuo raminančiu, su meile pagamintu eterinių 
aliejų mišiniu, specialiai skirtu gyvūnams. Sudėtyje yra harmonizuojančių 
bosvelijų, raminančių levandų ir gaivių mandarinų aliejų. Tepkite mišinį 
švelniais masažuojančiais judesiais.

ANIMAL SCENTS®  
INNER BALANCE

ANIMAL SCENTS® PET FRESH

KODAS DYDIS
34914 15 ml

KODAS DYDIS
34904 15 ml

KODAS DYDIS
34884 15 ml

Parodykite savo meilę augintiniui – palepinkite jį specialiu eterinių 
aliejų mišiniu. Šis gaminys praturtintas raminančių levandų, izopų ir 
harmonizuojančių mirų eteriniais aliejais – jog namuose prisijaukintumėte 
gamtą. Švelniai masažuokite augintinio nugarą, pilvą ir už ausų.

ANIMAL SCENTS® PET RENEW

KODAS DYDIS
34908 15 ml

Parodykite savo meilę augintiniui – palepinkite jį gaiviu eterinių aliejų mišiniu. 
Įkvėptas laukinės gamtos ir praturtintas vėsių kalninių dašių, sodrių kvapiųjų 
burserų ir saldžių rozmarinų aliejais. Šį aliejų mišinį naudoti galite išviršiniu 
būdu. Netinkama naudoti katėms.

ANIMAL SCENTS® PURICLEAN

KODAS DYDIS
34912 15 ml

„Animal Scents®“ linija: Kruopščiai tepkite, atsižvelgdami į gyvūno dydį ir rūšį. Naudojant mažesniems gyvūnams, 
rekomenduojama aliejus skiesti papildomai. Dėl visų naudojimo instrukcijų ir įspėjimų, prašome žiūrėti kiekvieno 
gaminio etiketę. Pastaba: naudokite tik išviršiniu būdu, venkite akių srities. Norėdami sužinoti daugiau, pasitarkite 
su veterinaru. Laikykite vėsioje tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Rutuliniai 
eteriniai aliejai

Dailiomis, šiuolaikiško dizaino etiketėmis puošti 

rutuliniai aliejai – puikus būdas keliaujant patogiau 

naudoti įprastus eterinių aliejų mišinius. 
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THIEVES® ROLL-ON

VALOR® ROLL-ON

„Breathe Again® Roll-On“ sudėtyje yra eterinių aliejų, 
išgautų iš keturių rūšių eukaliptų medžių, įskaitant ir 
pilkuosius eukaliptus, auginamus ir distiliuojamus „Young 
Living“ ūkyje Ekvadore.

Lengviau atsipūskite, naudodami gaivų aliejų mišinį, kurį 
sudaro apelsinų, kvapiųjų kanangų ir bitkrėslių aliejai. 
Sudėtyje taip pat yra odą švelniai veikiančio frankcionuoto 
kokosų aliejaus. Šis produktas ypač tinkamas naudoti 
meditacijų metu – tiesiog pasitepkite smilkinius.

Kad ir kur būtumėte, jeigu su savimi turėsite „Tranquil Roll-
On“ buteliuką, jus visada lydės jaukūs levandų, kedrų ir 
ramunėlių kvapai.

Odą vėsinančio „Deep Relief® Roll-On“ mišinio sudėtyje  
yra pipirmėčių eterinio aliejaus. Gaivus kvapas suteikia 
žvalumo ir padeda atsipalaiduoti – šis produktas idealiai 
tinkamas naudoti treniruočių metu, todėl rekomenduojame 
jį nešiotis sportinės aprangos krepšyje.

Aliejų mišinys rutulinėje priemonėje „Thieves®“ - atskiestas 
su baziniu aliejumi, tobulai tinkamas tepti tiesiai ant odos 
- tad visada galite nešiotis su savimi! Mėgaukitės jaukiu, 
maloniu aromatu.

Naudokite rutulinį „Valor® Roll-On“ medžių aromato 
aliejų kad ir kur būtumėte, prireikus drąsos prieš svarbią 
prezentaciją, fizinę treniruotę ar tiesiog siekiant palikti gerą 
pirmąjį įspūdį.

BREATHE AGAIN® ROLL-ON

PEACE & CALMING® ROLL-ON

TRANQUIL ROLL-ON 

DEEP RELIEF® ROLL-ON

SUDĖTIS | kokoso aliejus, citrininių eukaliptų, rutulinių eukaliptų, spindulinių 
eukaliptų, pilkųjų eukaliptų, kilniųjų lauramedžių, pipirmėčių, kopalių, tikrųjų 
mirtų, mėlynųjų kiparisų, erškėčių eteriniai aliejai

SUDĖTIS | mandarinų, kvapiųjų kanangų, paprastųjų bitkrėslių, apelsinų, pačiulių 
eteriniai aliejai

SUDĖTIS | kokoso aliejus, levandų, kedrų, tauriųjų didramunių eteriniai aliejai

SUDĖTIS | pipirmėčių eterinis aliejus, kokoso aliejus, balzaminių kėnių, gvazdikėlių, 
vetiverijų, bruknuolių, citrinų, italinių šlamučių, kopalių, paprastųjų saikenių 
eteriniai aliejai

SUDĖTIS | kokosų aliejus, gvazdikėlių, citrinų, cinamonų, spindulinių eukaliptų, 
rozmarinų eteriniai aliejai

SUDĖTIS | kokosų aliejus, juodųjų eglių, bitkrėslių, bosvelijų, kamparo 
medienos ir pelargonijų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
3528525 10 ml 

KODAS DYDIS
26497 10 ml 

KODAS DYDIS
3533525 10 ml 

KODAS DYDIS
3534525 10 ml 

KODAS DYDIS
24396 10 ml 

KODAS DYDIS
3529525 10 ml 

„Young Living Stress Away® Roll-On“ rutulinė priemonė 
- tai unikalus, subtilus vanilės, žaliųjų citrinų, kopalių 
ir kitų eterinių aliejų mišinys, kurio aromatas padeda 
atsipalaiduoti.

YOUNG LIVING  
STRESS AWAY® ROLL-ON

SUDĖTIS | kopalių, žaliųjų citrinų, kedrų, vanilės, okotijų, levandų eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
4472525 10 ml 



Pasiruoškite naujai masažo patirčiai – 

pristatome mūsų masažo aliejų liniją. 

Šiuos masažo aliejus sudaro unikalūs 

eterinių aliejų mišiniai, kurie įprastam 

masažui suteikia naują prasmę. 

Masažo aliejai
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ORTHO SPORT MASSAGE OIL 

SENSATION MASSAGE OIL 

„Cel-Lite Magic Massage Oil“ aliejaus sudėtyje esantys 
tyri augaliniai aliejai, vitaminas E ir autentiški eteriniai 
aliejai tonizuoja bei maitina odą. Greipfrutų aliejus gali 
pagerinti odos tekstūros išvaizdą, o kadagių aliejus pasižymi 
valomosiomis savybėmis.

Raminančio kvapo „Ortho Ease Massage Oil“ aliejaus 
sudėtyje yra augalinių ir eterinių aliejų, įskaitant šliaužiančiųjų 
bruknuolių, pipirmėčių, kadagių bei mairūnų. 

Į maksimaliai atpalaiduojančio „Relaxation Massage Oil“ 
aliejaus sudėtį įeina kruopščiai atrinkti augaliniai aliejai ir 
raminančio kvapo levandų, tikrųjų mandarinų, kalendrų bei 
šaltmėčių eteriniai aliejai.

„Young Living V-6® Vegetable Oil Complex“ bazinį aliejų 
sumaišius su kitais aliejais, galima sukurti individualius 
mišinius, taip pat juo galima skiesti eterinius aliejus prieš 
tepant ant jautrios odos.

Tiek merginoms, tiek brandžioms moterims rekomenduojamo 
„Dragon Time Massage Oil“ aliejaus sudėtyje dera 
raminantys ir atsipalaiduojantys levandų, kvapiųjų 
kanangų, jazminaičių aromatai bei kitų nuotaiką pakeliančių 
eterinių aliejų kvapai.

„Ortho Sport Massage Oil“ sudėtyje dera tyri augaliniai 
bruknuolių, pipirmėčių, čiobrelių bei raudonėlių eteriniai 
aliejai.

„Sensation Massage Oil“ aliejus įkvepia romantikai ir žadina 
jaunatviškumą. Šio gaminio sudėtyje puikiai dera kvapiosios 
kanangos, jazminaičių, pelargonijų bei kitų eterinių aliejų 
kvapai. Tepant šiuo aliejų mišiniu odą, ji taps švelni ir 
minkšta.

CEL-LITE MAGIC MASSAGE OIL 

ORTHO EASE MASSAGE OIL 

RELAXATION MASSAGE OIL 

YOUNG LIVING V-6® 
VEGETABLE OIL COMPLEX

DRAGON TIME MASSAGE OIL 

SUDĖTIS | kokoso aliejus, vynuogių sėklų aliejus, greipfrutų, kedrų, kvapiųjų 
šalavijų, kiparisų, kadagių eteriniai aliejai, kviečių gemalų aliejus, migdolų 
aliejus, alyvuogių aliejus  

SUDĖTIS | kokoso aliejus, bruknuolių eterinis aliejus, vynuogių sėklų aliejus, 
pipirmėčių, kadagių, rutulinių eukaliptų, spindulinių eukaliptų, čiobrelių, 
citrinžolių, mairūnų, vetiverijų eteriniai aliejai, kviečių gemalų aliejus, migdolų 
aliejus, alyvuogių aliejus 

SUDĖTIS | kokoso aliejus, vynuogių sėklų aliejus, mandarinų, levandų, šaltmėčių, 
kvapiųjų kanangų, pipirmėčių, kalendrų, bergamočių eteriniai aliejai, kviečių 
gemalų aliejus, migdolų aliejus, alyvuogių aliejus, pelargonijų eterinis aliejus

SUDĖTIS | kokoso aliejus, sezamo sėklų aliejus, vynuogių sėklų aliejus, migdolų 
aliejus, kviečių gemalų aliejus, saulėgrąžų sėklų aliejus, alyvuogių aliejus

SUDĖTIS | kokoso aliejus, vynuogių sėklų aliejus, levandų, vaistinių šalavijų, 
mėlynųjų kraujažolių, pankolių, kvapiųjų šalavijų, kvapiųjų kanangų eteriniai 
aliejai, kviečių gemalų aliejus, migdolų aliejus, alyvuogių aliejus, jazminaičių 
eterinis aliejus 

SUDĖTIS | kokoso aliejus, vynuogių sėklų aliejus, bruknuolių, pipirmėčių, 
raudonėlių, rutulinių eukaliptų, kvapiųjų kanarių eteriniai aliejai, kviečių gemalų 
aliejus, vetiverijų, citrinžolių eteriniai aliejai, migdolų aliejus, čiobrelių eterinis 
aliejus, alyvuogių aliejus 

SUDĖTIS | kokoso aliejus, vynuogių sėklų aliejus, kvapiųjų kanangų, jazminaičių, 
kalendrų, pelargonijų, bergamočių eteriniai aliejai, kviečių gemalų aliejus, 
migdolų aliejus, alyvuogių aliejus 

KODAS DYDIS
303508 236 ml

KODAS DYDIS
303308 236 ml

KODAS DYDIS
3037521 236 ml

KODAS DYDIS
303108 236 ml

3030500 944 ml

KODAS DYDIS
3034521 236 ml

KODAS DYDIS
303208 236 ml

KODAS DYDIS
3036521 236 ml
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Kad sportuoti būtų patogiau! Rinkinyje rasite specialų kabliuką, skirtą prikabinti 
šį rinkinį prie sporto krepšio. Rinkinio išorinėje kišenėje yra talpa, kuri puikiai tiks 
„Slique® Bar“ batonėliui! 

Į RINKINĮ ĮEINA | Nailoninis nešiojamas dėklas, „Cool Azul“ sporto gelis  
(5 ml), „Deep Relief“® (5 ml), „Peppermint“ (5 ml), „Copaiba“ (5 ml), „Eucalyptus 
Radiata“ (5 ml) ir „Thieves®“ (5 ml) aliejai ir 3 „AromaGlide“ rutuliniai antgaliai

ACTIVE & FIT KIT

KODAS
34529

Eterinių aliejų  
rinkiniai
Mūsų specialistų sukurti rinkiniai padės 

jums siekti harmonijos ir gerovės. Šios 

puikiai suderintos eterinių aliejų ir jų mišinių 

kolekcijos leis lengvai pasirinkti geriausius 

„Young Living“ produktus pagal konkrečius 

jūsų poreikius.

30 OIL COLLECTION

Rinkinys „30 Oil Collection“, kurį sudaro 15 vieno augalo eterinių aliejų ir 
15 eterinių aliejų mišinių, yra puikus būdas pradėti ar atnaujinti eterinių 
aliejų kolekciją. Klasikiniai vieno augalo eteriniai aliejai ir kai kurie mūsų 
populiariausių patentuotų mišinių – 30 mėgstamiausių YL produktų vienoje 
patogioje pakuotėje! 

* Rinkinio sudėtis gali keistis priklausomai nuo sezono ir produktų prieinamumo. 
„Young Living“ pasilieka teisę neprieinamus eterinius aliejus pakeisti tokios pat 
vertės ar brangesniais aliejais.

KODAS
34543 
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GOLDEN TOUCH 1

Kruopščiai sukurtas rinkinys „Golden Touch 1“ - tai puiki sveikos gyvensenos  
ir pozityvaus nusiteikimo pagalba.

Į RINKINĮ ĮEINA | Septyni buteliukai po 5 ml: „Melrose“, „Raven“,  
„Young Living R.C.®“, „Di-Gize®“, „EndoFlex“, „Thieves®“, „JuvaFlex“  

KODAS
34544

Rinkinį „Finca Botanica Farm Collection“ sudaro keturi reti, egzotiški eteriniai 
aliejai, distiliuoti iš augalų, augančių „Young Living“ Finca Botanica ūkyje 
Čongone, Ekvadore: „Incan Melissa“, „Paicotea“, „Ecuadorian Ylang Ylang“ ir 
„Palo Santo“. 

Į RINKINĮ ĮEINA | Keturi buteliukai po 5 ml: „Incan Melissa“, „Paicotea“, 
„Ecuadorian Ylang Ylang“, „Palo Santo“

FINCA BOTANICA  
FARM COLLECTION

KODAS
37523

Rinkinys „Divine Destiny Collection“ – tai eterinių aliejų mišinių trijulė, kuri 
sukurta taip, kad sinergiškai veiktų kaip aromatinga jūsų saviugdos kelionės 
atradimų ir nušvitimo palydovė.

Į RINKINĮ ĮEINA | Trys buteliukai po 5 ml: „Daily Divine“, „I Am Blessed“,  
„I Am Creative“

DIVINE DESTINY  
COLLECTION

KODAS
38479

FEELINGS

„Feelings Kit“ rinkinį sudaro 6 eterinių aliejų mišiniai, skirti įkvėpti emocinę 
gerovę.

Į RINKINĮ ĮEINA | 6 buteliukai po 5 ml: „Harmony“, „Forgiveness“, „Inner 
Child“, „Present Time“, „Release“, „Valor®“

KODAS
34508 

OILS OF ANCIENT  
SCRIPTURE 

Rinkinį „Oils of Ancient Scripture“ sudaro 10 pačių svarbiausių Biblijoje minimų 
augalų, gėlių, medžiagų ir dervų aliejų – nuo kiparisų (Izaijo knyga, 44:14) 
iki „Šarono gėlės“ (Giesmių giesmės knyga, 2:1). Šis rinkinys, kuriame rasite 
gaivius „Myrtle“ (mirtų) ir „Cedarwood“ (kedrų) bei sodrius „Frankincense“ 
(bosvelijų) ir „Myrrh“ (mirų) kvapus, skirtas padėti jums gėrėtis ir mėgautis 
nuostabiais aromatais bei intriguojančiomis šių vertingų, tyrų eterinių aliejų 
istorijomis.

Į RINKINĮ ĮEINA | 10 buteliukų po 5 ml: „Aloes (Royal Hawaiian Sandalwood)“ 
(šluotelinių santalų), „Cassia“ (kininio cinamono), „Cedarwood“ (atlasinių 
kedrų), „Cypress“ (kiparisų), „Frankincense“ (bosvelijų), „Hyssop“ (izopų), 
„Myrrh“ (tikrųjų miramedžių), „Myrtle“ (tikrųjų mirtų), „Onycha“ (benzoinių 
stirakų), „Rose of Sharon (Cistus)“ (švitrūnų)

Rinkinyje „Raindrop Technique®“ dera „Young Living“ aliejų autentiškumas ir 
masažo principai. Pridedamas mokomasis lankstinukas.

Į RINKINĮ ĮEINA | 9 buteliukai po 5 ml: „Aroma Siez“, „Basil“ (bazilikų), 
„Cypress“ (kiparisų), „Marjoram“ (mairūnų), „Oregano“ (raudonėlių), 
„Peppermint“ (pipirmėčių), „Thyme“ (čiobrelių), „Valor®“, „Wintergreen“ 
(bruknuolių). 2 masažo aliejų buteliukai po 236 ml: „Ortho Ease“, „Young Living 
V-6® Vegetable Oil Complex“ ir mokomasis lankstinukas

RAINDROP TECHNIQUE®

KODAS
34487

KODAS
19343 

EVERYDAY OILS 

„Everyday Oils“ – puikus rinkinys pradedantiesiems, kurį sudaro dešimt 
universaliausių eterinių aliejų.

Į RINKINĮ ĮEINA | 10 buteliukų po 5 ml: „Frankincense“, „Lavender“, „Lemon“, 
„Peppermint“, „Tea Tree“, „PanAway“, „Young Living Purification®“, „Thieves“, 
„Young Living Stress Away®“, „Joy“

KODAS
34521
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Garintuvai
Paverskite savo namus, darbo 

vietą ar kitą asmeninę erdvę tikra 

aromaterapijos oaze! Naudodami 

elegantiško dizaino garintuvus leiskite 

kvapams pasiekti kiekvieną kertelę, 

kad ir kur bebūtumėte – jausitės it SPA 

kurorte.

 - Atomizing Diffuser        - Ultrasonic Diffuser

Garintuvas „Aria“ su naujausia ultragarso technologija pasižymi naudingomis 
funkcijomis: turi nuotolinio valdymo pultelį, prie jo galima prijungti savo audio 
prietaisą ir klausytis muzikos, įjungti raminančius integruotus garsus arba 
mėgautis LED šviesomis. Garintuvo „Aria“ viduje įtaisyta nedidelė ultragarso 
plokštelė vibruodama daugiau nei milijoną kartų per sekundę garina vandenį ir 
aliejų, kurio kvapas pasklinda ore.

Mėgaukitės saldžiais „Young Living“ eterinių aliejų kvapais savo automobilyje, 
naudodami „Car Vent“ garintuvą. Šiame paprastame, stilingame garintuve 
(galite rinktis rožinio aukso arba pilkos spalvos) naudojamas aliejų sugeriantis 
medvilninis diskas ir oro ventiliacijos sistema, esanti jūsų automobilyje – jog 
keliaudami mėgautumėtės eterinių aliejų aromatine nauda.

ARIA ULTRASONIC DIFFUSER

KODAS

CAR VENT DIFFUSER

KODASITEM
25201
25193

Grey
Rose Gold 

4524502 
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„Desert Mist Diffuser“ veikia kaip drėkintuvas, purkštuvas ir aromatinis 
garintuvas – viename paprastame naudoti produkte. Šiame garintuve įdiegta 
keletas skirtingų veikimo režimų – aukštas, žemas ir kintamas – kad aromatas 
jūsų namuose ar biure išliktų iki 10 valandų.

DESERT MIST DIFFUSER

KODAS

Užlašinę kelis lašus ant medvilninių diskelių, jusite per automobilio ventiliacijos 
sistemą garinamą malonų aromatą. Diskeliai skirti naudoti „Car Vent“ 
garintuve. Pakuotėje 10 vnt.

CAR VENT DIFFUSER 
REPLACEMENT PADS

KODAS
25111

„Dewdrop“ – tai eterinių aliejų garintuvas, oro drėkintuvas ir atomizatorius 
viename paprastame naudoti įrenginyje. Individualaus dizaino, galintis be 
pertraukos garinti iki 4 valandų, automatiškai išsijungiantis ir reguliuojamo 
apšvietimo garintuvas „Dewdrop“ bet kurioje erdvėje sukurs mineralinių 
vandenų kurorto atmosferą.

DEWDROP DIFFUSER

KODAS

Anglies spalvos „Young Living“ garintuvas „Lantern“ sukurtas kaip elegantiškas 
bet kurių namų ar biuro papuošimas ar akcentas. Klasikinio dizaino žibinto 
formos garintuvas, pagamintas iš aukštos kokybės metalo ir stiklo, siūlo ilgesnį 
veikimo laiką ir keletą apšvietimo funkcijų, jog susikurtumėte pageidaujamą 
aromaterapijos patirtį. Galite rinktis iš įvairių garinimo režimų ir 11 LED šviesų 
variantų, įskaitant žavingą žvakių mirgėjimo režimą.

CHARCOAL  
LANTERN DIFFUSER

KODAS

Kas naktį šiltai apkamšykite mažuosius ir įjunkite šį multifunkcinį garintuvą 
– tai drėkintuvas, aromatinis garintuvas, naktinė lempa ir baltojo triukšmo 
aparatas viename. Galite garinti pasirinktu režimu – nuo žemo iki aukšto. Taip 
pat garintuve įdiegta 5 baltojo triukšmo ir 10 LED apšvietimo funkcijų.

FEATHER THE OWL DIFFUSER

KODAS

Papuoškite namus ir sukurkite šiltą ir svetingą nuotaiką su „Lantern“ garintuvu. 
Tai - tarsi šiltas ir malonus kvietimas svečiams. Šis žibinto formos garintuvas 
pagamintas iš dailaus metalo ir stiklinių detalių, tad bet kuris kambarys taps 
dailesniu ir prisipildys jūsų mėgstamiausio eterinių aliejų aromato.

LANTERN DIFFUSER

KODAS

27871

27981 5330502 

27016 

23701 

Išskirtinis „Young Living“ garintuvas „Ember“ bet kokiai erdvei suteiks 
elegancijos. Pagrindas – iš dailaus terakotos molio ir tvaraus kaučiukmedžio 
pagrindo. Šias dvi natūralias medžiagas skiria švytinčias žarijas primenantis 
garintuvo šviesos žiedas. 

EMBER DIFFUSER

KODAS
36037

Papuoškite namus nauju „Young Living“ garintuvu „Haven Ceramic Diffuser“ 
ir mėgaukitės iš jo sklindančiais natūraliais kvapais. Šis elegantiškas, nedidelis 
garintuvas, pagamintas iš natūralios porceliano keramikos, pasižymi moderniu 
dizainu, kuris dailiai papildys bet kokią erdvę ar interjero stilių.

HAVEN CERAMIC  
DIFFUSER

KODAS
36734
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Įstabus, apvalių formų dizainas ir švelniai sklindanti šviesa šį ultragarsinį 
garintuvą paverčia išskirtiniu pojūčių palydovu, kuris užpildys jūsų namus 
mėgstamiausių eterinių aliejų aromatais. Šis garintuvas pagamintas rankomis 
su meile, kiekvienas stiklinis garintuvo dangtelis – unikalus, todėl šis garintuvas 
neabejotinai taps unikalia namų interjero detale.

LUSTRE ARTISAN  
DIFFUSER

KODAS
32685

Lengvo naudojimo, nešiojamas, išskirtinio dizaino „Young Living“ garintuvas 
„Viya“ transformuos bet kurią transporto priemonę į jūsų asmeninę eterinių 
aliejų oazę.  Tiesiog įdėkite „Viya“ garintuvą į automobilinį puodelio laikiklį 
ir naudodamiesi paprastu garintuvo valdymu, mėgaukitės eterinių aliejų 
aromatu.

VIYA DIFFUSER

KODAS
35298

Kiekvieną stiklo garintuvo dangtelį rankomis gamina stiklo pūtėjas, todėl 
kiekvienas „Lucia Artisan Diffuser“ garintuvas – unikalus meno kūrinys, namų 
dekorui suteiksiantis papildomo dailumo. Unikalus, į lempą panašus dizainas 
ir švelniai sklindanti šviesa šį ultragarsinį garintuvą paverčia išskirtiniu pojūčių 
palydovu, kuris užpildys jūsų namus mėgstamiausių eterinių aliejų aromatais.

LUCIA ARTISAN  
DIFFUSER

KODAS
32631

Pagal optimalų 2 400 000 ciklų per sekundę dažnį, „Young Living“ ultragarsinis 
difuzorius purškia šaltą vandenį ir eterinius aliejus, suskaidydamas molekules į 
mikroskopinę miglą. Šiame garintuve galima garinti bet kokį eterinį aliejų. Jame 
yra gilesnis šulinys, užtikrinantis ilgesnį, nepertraukiamą garinimą be dažno 
papildymo.

ULTRASONIC DIFFUSER

KODAS
445608

„Young Living“ garintuvu USB savo mėgstamiausius eterinius aliejus galite 
garinti kad ir kur bebūtumėte. Naudokite prijungę prie nešiojamojo kompiuterio, 
automobilyje, biure arba pasiimkite į kelionę. Šis tyliai veikiantis garintuvas yra 
nešiojamas ir kompaktiškas. Galima nustatyti 10, 30 ar 60 sekundžių garinimo 
intervalus.

USB DIFFUSER

KODAS
5224501

Namai ten, kur širdis. Puoselėkite darnią namų oazę su garintuvu „Sweet 
Aroma Diffuser“, kuris slepia didelius privalumus, neužimdamas daug vietos. 
Pintų raštų, mėlynos debesų spalvos bei 10 apšvietimo funkcijų kombinacija 
leis sukurti norimą nuotaiką.

SWEET AROMA DIFFUSER

KODAS
29983 
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Pradėkite kiekvieną rytą sėkmingai, skanaudami gardų 
vaisinį kokteilį, praturtintą „Plus“ linijos aliejais.

Ingredientai

Paruošimas

65 g

65 g

1

340 ml

3 lašai

šaldytų persikų

šaldytų mangų

šaldytas bananas

šalto vandens

„Tangerine+“ mandarinų aliejaus

1. Įdėkite visus ingredientus į maišytuvą.

2. Pasirinkę aukščiausią nustatymą, 
maišykite 30 sekundžių.

3. Iš karto galite tiekti.

Dienos pradžiai – 
saldus gėrimas





Užtikrinkite savo namų švarą ir šeimos saugą – 

be jokių kompromisų. Mūsų natūraliai išgaunami 

produktai yra veiksmingi ir saugūs – tad naudoti 

galite be baimės. Šie namų priežiūros produktai 

sudaryti iš ingredientų, kurie naudingi, o ne 

kenksmingi.

Namai



Patentuoto aliejų mišinio „Thieves®“ yra įvairių 

asmeninės priežiūros, burnos priežiūros ir valymo 

produktų sudėtyje. Augaliniai „Thieves“ linijos 

gaminiai – natūralūs ir veiksmingi. Tai puiki 

alternatyva įprastiems produktams, jog galėtumėte 

valyti namus saugiai, švelniai ir efektyviai.

„Thieves®“ linija
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Sudėtyje yra 5 ypač veiksmingi eteriniai aliejai – gvazdikėlių, eukaliptų, 
citrinų, cinamonų ir rozmarinų. Šis eterinių aliejų mišinys įkvėptas 15-ojo 
amžiaus legendos apie Prancūzijos vagis, kurie sukūrė specialų aromatinį 
derinį.

Muilas „Thieves® Cleansing Soap“ su veiksmingais eteriniais aliejais 
puikiai nuplauna nešvarumus. Šis tualetinis muilas su legendiniu aliejų 
mišiniu „Thieves“ idealiai tinka odos valymui.

Dantų pasta „Thieves® AromaBright“, į kurios sudėtį įeina  
veiksmingas eterinių aliejų mišinys „Thieves“, gali padėti palaikyti dantų 
ir dantenų sveikatą. Vėsinančio mėtų skonio dantų pastoje „Thieves 
AromaBright“, kuri ilgam užtikrina gaivų burnos kvapą, nėra fluorido, 
dirbtinių dažiklių ir konservantų, todėl ji puikiai tinka visai šeimai.

THIEVES®

THIEVES® CLEANSING SOAP 

THIEVES® AROMABRIGHT 
TOOTHPASTE 

KODAS DYDIS
32146 15 ml

KODAS DYDIS
3039521 114 g

KODAS DYDIS

SUDĖTIS | gvazdikėlių, ceiloninių cinamonų, rozmarinų, citrinų, spindulinių 
eukaliptų

367908 100 g

Tarpdančių siūlas „Thieves® Dental Floss“ gaminamas iš nedylančio, 
stipraus pluošto, kuris lengvai slysta tarp dantų sunkiai pasiekiamose 
vietose. Šis patvarus tarpdančių siūlas padengtas dviem eterinių aliejų 
sluoksniais – tai dviguba gaivaus jūsų burnos kvapo apsauga.  

THIEVES® DENTAL FLOSS 

KODAS DYDIS
4463560 x 1 (1 vnt.)
4464560 x 3 (3 vnt.)

THIEVES® WASHING  
UP LIQUID

Natūralūs ingredientai indų ploviklio „Thieves® Washing Up Liquid“ 
sudėtyje veiksmingai šalina nešvarumus. Šiame ploviklyje nėra chemikalų, 
dažiklių ar sintetinių medžiagų. „Young Living“ eteriniai aliejai – „Thieves“ 
mišinys, „Jade Lemon“ (eureka citrinų) ir „Bergamot“ (bergamočių) – 
kartu su kitais augalinės kilmės ingredientais užtikrina, kad jūsų indai 
spindėtų švara.

KODAS DYDIS
535008 355 ml

Užtikrinkite rankų švarą, naudodami putojantį muilą „Thieves® Foaming  
Hand Soap“. Ši priemonė, kurios sudėtyje yra mišinio „Thieves“, taip pat 
citrinų ir apelsinų eterinių aliejų bei kitų natūralių ingredientų, yra švelni ir 
veiksminga alternatyva įprastiems muilams. Pridedamas dozatorius.

THIEVES® FOAMING
HAND SOAP 

364308 x 3 (3 vnt.)

KODAS DYDIS
367408 x 1 (1 vnt.)
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THIEVES® FOAMING HAND 
SOAP REFILL 

Užtikrinkite rankų švarą, naudodami putojantį muilą „Thieves® Foaming 
Hand Soap“. Ši priemonė, kurios sudėtyje yra mišinio „Thieves“, taip  
pat citrinų ir apelsinų eterinių aliejų bei kitų natūralių ingredientų,  
yra švelni ir veiksminga alternatyva įprastiems muilams. 

KODAS DYDIS
359408 946 ml

THIEVES®  
HOUSEHOLD CLEANER 

Burnos skalavimo skystis „Thieves® Fresh Essence Plus Mouthwash“ su 
veiksmingu eterinių aliejų mišiniu „Thieves“ – neįtikėtinai dantų ir dantenų 
švarai. Saugus ir veiksmingas „Young Living“ burnos skalavimo skystis 
sukurtas iš natūralių ingredientų. Jame nėra alkoholio, sintetinių dažiklių ar 
dirbtinių aromatinių medžiagų.

Valiklis „Thieves® Household Cleaner“ su natūraliais, augalinės kilmės 
ingredientais itin kruopščiai valo ir dezinfekuoja namus. Šia universalios 
paskirties priemone galima valyti beveik visus namų ar biuro paviršius, be 
to, ją saugu naudoti, nesijaudinant dėl šeimos narių, įskaitant vaikus ar 
naminius gyvūnėlius.

THIEVES® FRESH ESSENCE 
PLUS MOUTHWASH 

KODAS DYDIS
368308 236 ml

KODAS DYDIS
374308 426 ml

Augalinės sudėties skalbimo muilas „Thieves® Laundry Soap“ švelniai ir 
natūraliai išplauna drabužius. Natūralių fermentų ir veiksmingų eterinių aliejų 
galia užtikrina, kad jūsų rūbai būtų švarūs bei švelniai kvepėtų citrusiniais 
vaisiais.

Mėgaukitės vėsiu, gaivinančiu pastilių „Thieves® Mints“ mėtų skoniu.  
Šias becukres pastiles sudaro tik natūralios medžiagos. „Thieves“  
mišinio ir pipirmėčių eterinio aliejaus galia ilgam užtikrina gaivų burnos 
kvapą. 

THIEVES® LAUNDRY SOAP 

THIEVES® MINTS 

KODAS DYDIS
534908 947 ml

KODAS DYDIS
5138550 x 30

KODAS DYDIS
447508 1.8 l

SUDĖTIS | Kokosų aliejus, gvazdikėlių, citrinų, cinamonų, spindulinių eukaliptų, 
rozmarinų eteriniai aliejai

Aliejų mišinys rutulinėje priemonėje „Thieves®“ - 
atskiestas su baziniu aliejumi, tobulai tinkamas tepti 
tiesiai ant odos - tad visada galite nešiotis su savimi! 
Mėgaukitės jaukiu, maloniu aromatu.

THIEVES® ROLL-ON 

KODAS DYDIS
24396 10 ml 
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THIEVES® SPRAY 

THIEVES® WATERLESS 
HAND PURIFIER 

„Thieves®+“ yra patentuotas mišinys, kuris gali būti naudojamas kaip 
šildantis prieskonis, tinkamas maistui ir gėrimams. Šį mišinį sudaro natūralios 
sudedamosios medžiagos: limonenas, eugenolis ir eukaliptolis.

SUDĖTIS | gvazdikėlių, cinamono žievės, rozmarinų, citrinų, spindulinių 
eukaliptų

Purškiama, nešiojama priemonė „Thieves® Spray“ tobulai tinka  
nedideliems paviršiams valyti. Valiklis „Thieves Spray“ gali būti  
naudojamas valyti durų rankenas, klozeto dangčius ir kitus daiktus. 

„Thieves® Waterless Hand Purifier“ yra patogi naudoti, nešiojama ir 
skalsi rankų dezinfekavimo priemonė, kurios sudėtyje esantis natūralus 
pipirmėčių aliejus pasižymi valomosiomis savybėmis.

THIEVES®+ 

KODAS DYDIS
362108 x 1 (1 vnt.)

KODAS DYDIS 
563108 5 ml 

KODAS DYDIS
326508 x 1 (1 vnt.)

362208 x 3 (3 vnt.)

326608 x 3 (3 vnt.)

THIEVES® WATERLESS 
HAND PURIFIER 

„Thieves® Waterless Hand Purifier“ yra patogi naudoti, nešiojama ir skalsi 
rankų dezinfekavimo priemonė, kurios sudėtyje esantis natūralus pipirmėčių 
aliejus pasižymi valomosiomis savybėmis.

KODAS DYDIS
514208 225 ml

Pradėkite rytą gaiviai, naudodami dantų pastą „Thieves® Whitening 
Toothpaste“. Sudėtyje – gryni ir saugūs augaliniai ingredientai, palaikantys 
dantų baltumą ir padedantys pašalinti dėmes bei apsaugantys dantis ir 
dantenas nuo apnašų.

THIEVES® WHITENING
TOOTHPASTE 

KODAS DYDIS
27103 114 g

Tai aromatinis, augaliniu pagrindu pagamintas preparatas, skirtas įtrinti 
krūtinę, pasižymi gaiviu, raminančiu mentolio ir eukaliptų kvapu. Tai 
puikus „Thieves®“ gaminių kolekcijos papildymas, kuris ypač pravers šiuo 
metų laiku.

THIEVES VAPOUR RUB

KODAS DYDIS 
27324 50 g
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„KidScents®“  
linija
Mūsų produktų liniją „KidScents®“ 

sudaro eteriniais aliejais praturtinti 

gaminiai, padedantys spręsti dažniausiai 

pasitaikančius su vaikais susijusius 

sunkumus. Šie patentuoti mišiniai yra 

saugios alternatyvos produktams, kurių 

gausu daugybės parduotuvių lentynose. 

Jums ir jūsų mažiesiems tikrai patiks šie 

vaikams skirti eterinių aliejų mišiniai.

„KidScents® MightyPro“ – išskirtinis papildas, specialiai sukurtas vaikams, 
sulaukusiems 2 metų ir vyresniems. Jį vartoti paprasta – kiekviena dozė 
išskirstyta į atskirą pakuotę. Šį gaminį sudaro daugiau nei 8 milijardai 
aktyvių gyvųjų kultūrų. Tai puikaus skonio formulė, kurią galite nesunkiai 
išbandyti, įberdami šio papildo į šaltą maistą ar gėrimus.

KIDSCENTS® MIGHTYPRO

KODAS DYDIS
30454 30 x 1.6 g

Leiskite savo mažiesiems išlikti aktyviems, pasitelkę „KidScents® 
MightyZyme“ maisto papildo kramtomąsias tabletes. Papildas idealiai 
tinkamas 6 metų ir vyresniems vaikams. Sudėtyje yra morkų šaknų miltelių 
ir pipirmėčių, taip pat įvairių uogų skonio medžiagos skoniui sustiprinti.

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

KODAS DYDIS
325908 x 90
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SUDĖTIS | kokoso aliejus, smilkalinių bosvelijų, mėlynųjų kiparisų, kedrų, dygiųjų 
eglių, kvapiųjų burserų, melisų, Northern Lights juodųjų eglių eterinis aliejus, 
migdolų aliejus, bergamočių, tikrųjų miramedžių, vetiverijų, pelargonijų, šluotelinių 
santalų**, kvapiųjų kanangų, vaistinių izopų, kalendrų, rožių eteriniai aliejai

** „Royal Hawaiian Sandalwood“ yra „Jawmin“ LLC prekinis ženklas.

SUDĖTIS | kokoso aliejus, balzaminių kėnių, arbatmedžių (Melaleuca 
Alternifolia), italinių šlamučių, kvapiųjų kanarių, švitrūnų, bukųjų 
puskiparisių, gvazdikėlių eteriniai aliejai

KIDSCENTS® GENEYUS

KIDSCENTS® KIDCARE

KODAS DYDIS
33376 5 ml 

KODAS DYDIS
33388 5 ml 

Pirmiausia – namų darbai! Naudokite aliejų mišinį 
„KidScents® GeneYus“, jei jūsų vaikai atlieka namų darbus ar 
ruošia projektus ir jiems reikia susikaupti. Tiesiog atskieskite 
ir tepkite išviršiniu būdu, pagal poreikį. Sudėtyje yra kedrų, 
kvapiųjų burserų ir mirų eterinių aliejų.

„KidScents® KidCare“ sudėtyje yra valomųjų 
arbatmedžių, bukųjų puskiparisių ir gvazdikėlių aliejų. 
Tepkite, siekdami puoselėti vaiko odos grožį.

SUDĖTIS | kokoso aliejus, šaltmėčių, pipirmėčių, mandarinų, pankolių, 
anyžinių ožiažolių, imbierų, kardamonų eteriniai aliejai

KIDSCENTS® TUMMYGIZE

KODAS DYDIS
33398 5 ml 

„KidScents® TummyGize“ – tai raminantis, 
atpalaiduojantis aliejų mišinys, skirtas nuraminti 
nemaloniems jūsų mažylio pilvo pojūčiams. Atskieskite 
harmonizuojančio aromato eterinį aliejų baziniu aliejumi 
ir masažuokite pilvo sritį.

KIDSCENTS® SHAMPOO

Šampūno „KidScents®“ sudėtyje nėra jokių sintetinių kvapiklių, 
dažiklių ar stipraus poveikio ingredientų. Natūralūs šampūno 
ingredientai – alavijai, MSM, ramunėlės, taip pat tikrųjų 
mandarinų ir citrinų eteriniai aliejai – veiksmingai ir švelniai plauna  
nedirgindami odos.

KODAS DYDIS
3686 214 ml

Dantų pastos „KidScents® Toothpaste“ sudėtyje esantys eterinių aliejų 
mišiniai „Thieves“ ir „Slique Essence“ švelniai valo ir saugo dantis. Šis saugus 
ir veiksmingas produktas užtikrina dantų sveikatą. Jame nėra fluorido, 
dažų, sintetinių dažiklių, dirbtinių kvapiųjų medžiagų, skonio stipriklių ar 
konservantų.  

KIDSCENTS® TOOTHPASTE

KODAS DYDIS
4574 114 g

SUDĖTIS | kokosų, apelsinų, vanilės, Northern Lights juodųjų eglių, kamparo, 
bitkrėslių, bosvelijų, pelargonijų aliejai

KIDSCENTS® KIDPOWER
KODAS DYDIS
37001 15 ml 

„KidScents® KidPower“ – tai unikalus, kasdienio 
naudojimo mišinys, skirtas paskatinti vaikų pasitikėjimą 
savimi, drąsą ir pakilią nuotaiką namuose, mokykloje ar 
žaidimų aikštelėje.

SUDĖTIS | kokosų, rutulinių eukaliptų, kvapiųjų burserų, levandų, paprastųjų 
saikenių, kamparo, mirtų, pušų, mairūnų, spindulinių eukaliptų, citrininių 
eukaliptų, kiparisų, Northern Lights juodųjų eglių, pipirmėčių aliejai

KIDSCENTS® REFRESH

KODAS DYDIS
35103 5 ml 

„KidScents® Refresh“ produktu galima tiesiogiai tepti 
krūtinę ar gerklę. Tinka inhaliacijoms – natūralus, 
atpalaiduojantis, raminantis kvapas užtikrins ramesnį 
kvėpavimą.

SUDĖTIS | kokosų, levandų, pelargonijų, ramunėlių, bergamočių, mandarinų, 
smilkalinių bosvelijų, valerijonų, ramunėlių aliejai

KIDSCENTS® DREAMEASE
KODAS DYDIS
35104 5 ml 

Padėkite mažyliui atsipalaiduoti – prieš miegą 
masažuokite odelę šiuo raminančio aromato aliejų mišiniu. 
„KidScents® DreamEase“ sudėtyje yra įvairių aliejų, kurie 
nuteikia ramesniam, gilesniam miegui.



„Seedlings®“  
linija
Kenksmingų ingredientų neturintys, švelniai 

veikiantys augaliniai „Seedlings®” linijos 

produktai sukurti tam, jog raminančiai veiktų 

kūdikius bei palengvintų rūpesčius tėvams.
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SEEDLINGS® BABY WIPES

SEEDLINGS®  
DIAPER CREAM 

Sukurtas pagal augalinę formulę, pasižymintis subtiliu, raminančiu aromatu, 
„Seedlings® Baby Lotion“ losjonas skirtas drėkinti kūdikio odą. Šis švelnus 
losjonas lengvai įsigeria į jautrią kūdikio odą – ji bus sudrėkinta, švelni ir 
glotni. 

Panaudojus „Seedlings® Baby Wash & Shampoo“ prausiklį, oda ir  
plaukai lieka švarūs ir švelnūs bei subtiliai kvepiantys eteriniais aliejais.  
Šis produktas puikiai tinkamas kūdikio maudynėms - jis sukurtas  
pagal odos nesausinančią, akių nedirginančią formulę, jo sudėtyje nėra 
sulfatų. 

Šis švelnaus aromato aliejų mišinys padės lengviau užmigti.  
„Seedlings Calm®“ aliejų mišinys – tarsi lopšinė buteliuke. Malonių, 
atpalaiduojančių, gėlių natų aromatas leis ne tik mažyliams, bet ir visai 
šeimai nesunkiai atsipalaiduoti.

Specialiai sukurtas kūdikiams, praturtintas augaliniais ingredientais 
ir eteriniais aliejais, „Seedlings® Baby Oil“ kūdikių aliejus drėkinančiai 
ir maitinančiai veikia jautrią odą. Šis raminantis aromatas nuteiks 
atpalaiduojančiai tiek dienos metu, tiek paruoš saldžiam nakties miegui.

Biologiškai skaidomos, ypač minkštos ir patogios naudoti kūdikių 
servetėlės. Naudokite šią raminančiai odą veikiančią priemonę, jog 
jūsų mažylio oda būtų švari ir švelni. Veganiškos servetėlės, sukurtos iš 
valomosiomis savybėmis pasižyminčių augalinių ingredientų ir 100 % 
grynų eterinių aliejų.

„Seedlings® Diaper Cream“ sauskelnių kremas pagamintas  
tik iš natūraliai išgautų ingredientų, tarp kurių - 100 proc. gryni eteriniai 
aliejai. Tirštas, levandomis kvepiantis kremas iš karto nuramina odą, 
saugo jautrią kūdikio odelę ir veikia kaip fizinis drėgmės barjeras.

SEEDLINGS® BABY LOTION

SEEDLINGS® BABY WASH  
& SHAMPOO

SEEDLINGS® CALM

SEEDLINGS® BABY OIL

KODAS DYDIS
20437

27640 x 3 (3 vnt.)

x 1 (1 vnt.)

KODAS DYDIS
33399 5 ml

KODAS DYDIS
20443 113 g

KODAS DYDIS
20403 57 g

KODAS DYDIS
20378 75 ml

KODAS DYDIS
20408 236 ml
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Lepinkite odą priežiūros priemonėmis, kokių nusipelnote! Susipažinkite su mūsų plačiu odai puoselėti skirtų vonios ir kūno 

priežiūros priemonių asortimentu. Šios serijos produktai su „Young Living“ eteriniais aliejais pagyvins jūsų rytinę rutiną.

Muilai ir vonios priežiūros produktai

„Young Living“ vonios ir dušo bazinis gelis „Bath & Shower  
Gel Base“ – puiki odos maitinimo ir valymo priemonė. 
Įlašinkite kelis lašus savo mėgstamo eterinio aliejaus ar 
aliejų mišinio į bazinį gelį ir mėgaukitės prabangiomis vonios 
putomis ar dušo geliu.

Tai atpalaiduojamasis ir raminamasis dušo gelis, kurio 
sudėtyje yra pelargonijų, tikrųjų mandarinų, vaistinių ir 
kvapiųjų šalavijų eterinių aliejų bei bazinio gelio „Bath & 
Shower Gel Base“. 

„Lavender Bath & Shower Gel“ gelis, praturtintas grynu 
levandų eteriniu aliejumi, valo, švelnina ir ramina odą. 
Sudėtyje nėra sintetinių konservantų, priemonę sudaro 
augaliniai ingredientai (pvz., kokosų ir rozmarinų aliejai).  

Dušo ir vonios gelis „Evening Peace Bath & Shower Gel“ 
atgaivina odą ir nuramina mintis. Gelio sudėtyje esantys 
kalendrų, bergamočių, kvapiųjų kanangų ir pelargonijų 
eteriniai aliejai ramina ir atpalaiduoja, padėdami 
atsikratyti streso ir įtampos.

BATH & SHOWER GEL BASE 

DRAGON TIME  
BATH & SHOWER GEL

LAVENDER BATH & SHOWER GEL 
EVENING PEACE  
BATH & SHOWER GEL 

KODAS DYDIS
3751500 236 ml

KODAS DYDIS
3739500 236 ml

KODAS DYDIS
5202500 236 ml

KODAS DYDIS
3742500 236 ml

Šis muilas, kurio sudėtyje yra aktyvintos anglies, pasižymi gaiviu „Orange 
Blossom“ aliejų mišinio aromatu. Šis muilas tinkamas naudoti suaugusiems 
vyrams, moterims ir paaugliams. Jis pagamintas naudojant tvariai išgautus 
kokoso riešutų kevalus. Tinka prausti kūną ir veidą, siekiant pašalinti 
nešvarumus ir riebalų perteklių, neišsausinant odos.

CHARCOAL BAR SOAP

KODAS DYDIS
24671 85 g

Pradėkite rytą energingai, naudodami garuojančius dušo rutuliukus „Easy 
Breeze Awakening Shower Steamers“. Šie garuojantys dušo rutuliukai pasižymi 
gaiviu aromatu, kurį sukuria eukaliptų ir pipirmėčių eteriniai aliejai.

EASY BREEZE AWAKENING  
SHOWER STEAMERS

KODAS DYDIS
25786 4 vnt.
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Muilai ir vonios priežiūros produktai

Vonios ir dušo gelio „Sensation Bath & Shower Gel“ sudėtyje 
yra grynų eterinių aliejų, tokių kaip kvapiųjų kanangų ir 
jazminų, kurie maloniai ramina ir atpalaiduoja.

Vonios ir dušo gelis „Morning Start Bath & Shower Gel“ su 
veiksmingais grynais eteriniais aliejais – tai gaivos pliūpsnis 
rengiantis kasdieniams darbams. Pipirmėtės, citrinžolės ir 
rozmarinai pakelia dvasią ir suteikia jėgų, o kadagiai turi 
puikių valomųjų savybių.

Putojantis rankų muilas „Lavender Foaming Hand Soap“ valo ir atgaivina 
rankų odą jos nesausindamas ir nedirgindamas. Šis efektyvus muilas su 
levandų eteriniu aliejumi, vitaminu E ir alavijais puikiai tinka net jautriausiai 
odai. Pridedamas dozatorius.

SENSATION BATH & SHOWER GEL 

MORNING START  
BATH & SHOWER GEL 

LAVENDER FOAMING HAND SOAP 

KODAS DYDIS
3748500 236 ml

KODAS DYDIS
3745500 236 ml

KODAS DYDIS
443008 

443108 

x 1 (1 vnt.)

x 3 (3 vnt.)

Šis gabalinis muilas pasižymi atpalaiduojančiu žiedų aromatu ir yra sukurtas 
pagal prabangią kreminę formulę. Juo prausiantis, oda bus švelni, lygi ir 
atgaivinta.

LAVENDER-OATMEAL BAR SOAP 

KODAS DYDIS
4904500 100 g

Šis ypač drėkinantis muilas valo ir gaivina odą, nuramina pavargusią, 
papilkėjusią odą ir palengvina raumenų įtampą.

PEPPERMINT -CEDARWOOD  
BAR SOAP 

KODAS DYDIS
3677500 100 g

Vonios burbulų „Lavender Calming Bath Bombs“ sudėtyje yra levandų 
eterinio aliejaus, kuris pasižymi raminančiu, atpalaiduojančiu aromatu. Šie 
burbulai – tai smagus, malonus būdas pasilepinti.

LAVENDER CALMING BATH BOMBS 

KODAS DYDIS
30195 4 vnt.

Muilas „Thieves® Cleansing Soap“ su veiksmingais grynais eteriniais aliejais 
kruopščiai nuplauna nešvarumus. Šis tualetinis muilas su legendiniu aliejų 
mišiniu „Thieves“ idealiai tinka odos valymui.

THIEVES® CLEANSING SOAP 

KODAS DYDIS
367908 100 g

Užtikrinkite kūno švarą ir mėgaukitės medžių gaiva dvelkiančiu „Shutran®“ 
mišinio aromatu! Šis veganiškas, kreminės tekstūros muilas valo odą, jos 
nesausindamas.

SHUTRAN® BAR SOAP

KODAS DYDIS
5711500 170 g
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Šis gabalinis muilas, kurio sudėtyje yra eterinių aliejų mišinio „Valor®“ 
ir kitų natūraliai išgautų augalinių ingredientų, valo odą ir pasižymi 
motyvuojančiu aromatu.

VALOR® BAR SOAP

KODAS DYDIS
3680500 100 g

Švytėkite! Naudokite odos priežiūros produktus, kurie pagaminti iš eteriniais aliejais praturtintų ingredientų, naudingų 

odai. Mūsų kūno priežiūros produktų linija siūlo kruopščiai sukurtus gaminius, jog jaustumėtės gaiviai ir ypatingai – nuo 

galvos iki kojų pirštų galiukų.

Kūno priežiūros produktai

Švelnus levandų, bosvelijų ir kitų eterinių aliejų mišinys 
„ClaraDerm“ sukurtas pagal ekspertų formulę, skirtą 
palengvinti odos būklę.

CLARADERM

KODAS DYDIS
3750500 59 ml

Šio kūno sviesto sudėtyje yra citrusinių eterinių aliejų bei kokosų aliejaus. Jis 
pagamintas neatliekant bandymų su gyvūnais. Šis gaminys kondicionuoja, 
švelnina ir maitina odą, gerina jos tekstūrą ir užtikrina ilgalaikį drėkinimą.   

COCONUT-LIME MOISTURISING 
BODY BUTTER 

KODAS DYDIS
32834 80 g

„Genesis Hand & Body Lotion“ – intensyviai odą drėkinantis 
kremas, kurio sudėtyje yra kokosų aliejaus bei kitų natūralių 
augalinių medžiagų, raminančių ir drėkinančių išsausėjusią 
odą. Jame taip pat yra pelargonijų, palmarosų (imbierinių 
citrinžolių), bergamočių ir kitų grynų eterinių aliejų, kurie 
padeda palaikyti švelnią ir sveiką odą.

GENESIS HAND & BODY LOTION 

KODAS DYDIS
3706500 245 g

Kiekvienoje „Cool Azul Sports Gel“ (100 ml) gelio tūbelėje  
yra 10 % eterinių aliejų. Šis sportinis gelis ne tik drėkina 
odą, bet ir vėsina, nes jo sudėtyje yra pipirmėčių, kvapiųjų 
cimbžiedų bei paprastųjų saikenių eterinių aliejų, taip pat 
mentolio ir kamparo.

COOL AZUL SPORTS GEL 

KODAS DYDIS
543608 100 ml

Šie putojantys dušo rutuliukai pasižymi gaiviu, šviesiu aromatu – tad 
prausdamiesi jausitės it prabangiame SPA centre. Mėgaukitės energingu 
aromatu duše.  

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®  
ENERGISING SHOWER STEAMERS

KODAS DYDIS
25787 4 vnt.

Šie vonios burbulai kvepia jaukiu vanilių-žaliųjų citrinų aromatiniu deriniu, 
kuris giliai atpalaiduoja ir mažina stresą.

YOUNG LIVING STRESS AWAY®  
RELAXING BATH BOMBS 

KODAS DYDIS
30197 4 vnt.

 

Užtikrinkite rankų švarą, naudodami putojantį muilą „Thieves®  
Foaming Hand Soap“. Ši priemonė, kurios sudėtyje yra mišinio  
„Thieves“, taip pat citrinų ir apelsinų eterinių aliejų bei kitų natūralių 
ingredientų, yra švelni ir veiksminga alternatyva įprastiems muilams. 
Pridedamas dozatorius. 

Taip pat galite įsigyti: „Thieves® Foaming Hand Soap Refill“ (946 ml).  
Prekės nr. 359408

THIEVES® FOAMING HAND SOAP 

KODAS DYDIS
367408

364308 

x 1 (1 vnt.)

x 3 (3 vnt.)
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„LavaDerm“ – sveikai odai palaikyti skirta švelni vėsinamoji 
migla. Šio gaminio formulę sudaro raminamosios medžiagos 
– levandų eterinis aliejus ir alijošius, kurie gaivina ir švelniai 
drėkina odą.  

LAVADERM COOLING MIST

KODAS DYDIS
324908 59 ml

Rankų ir kūno losjonas „Lavender Hand & Body Lotion“, 
kurio sudėtyje yra levandų eterinio aliejaus ir kitų augalinių 
medžiagų, saugo odą nuo išorinio poveikio, užtikrindamas 
ilgalaikį jos drėkinimą.

LAVENDER HAND & BODY LOTION 

KODAS DYDIS
5201500 236 ml

Išskirtinio skutimosi aliejaus „Mirah Shave Oil“ sudėtyje 
yra eterinių aliejų, minkštinamųjų preparatų ir augalinių 
ingredientų. Galite švariai skustis tiek su vandeniu, tiek be 
vandens.

Šis malonus žolinio aromato mišinys, kurį sudaro bosvelijų, 
bergamočių ir pipirmėčių aliejai, taip pat skaistminų aliejus, 
tinkamas tepti veidą, siekiant skaistesnės, švytinčios odos. 

MIRAH SHAVE OIL PROGESSENCE PHYTO PLUS 

KODAS DYDIS
515608 59 ml

KODAS DYDIS
32157 15 ml 

Be rūpesčių laiką leiskite lauke, naudodami mūsų siūlomą losjoną nuo saulės. Tai dar vienas būdas, kuriuo „Young Living“ 

rūpinasi jumis ir jūsų šeima!

Apsaugos nuo saulės priemonės

Atgaivinkite ir nuraminkite odą po ilgos dienos saulėje, 
naudodami purškiklį „LavaDerm After-Sun Spray“. Sukurtas 
pagal veganišką, drėkinančią formulę, šis purškiklis suteikia 
momentinę atgaivą, jei pernelyg ilgai užsibuvote lauke.

LAVADERM AFTER -SUN SPRAY 

KODAS DYDIS
29027 57 g

Mėgaukitės švelnia mineraline apsauga nuo saulės, 
tinkama naudoti visai šeimai. Šis produktas pagamintas 
pagal ne nanodalelių cinko formulę ir yra nenuodingas 
koralų rifams. Šis vandeniui atsparus apsaugos nuo 
saulės kremas (SPF 50) padeda apsisaugoti nuo 
ultravioletinių spindulių iki 80 minučių.

MINERAL SUNSCREEN  
LOTION SPF 50

KODAS DYDIS
24760 85 g

Mėgaukitės ištisą parą pamaitinta oda, pasitelkę „Rose Ointment“ tepalą. 
Tai giliai raminantis drėkinančių simondsijų sėklų aliejaus, taip pat gaivių 
granatų ir arbatmedžių aliejų derinys. Be to, praturtintas maloniu rožių 
aliejaus aromatu. Tepkite sausą ar sudirgusią odą, jog ji taptų švelnesnė.

ROSE OINTMENT

KODAS DYDIS
3709500 24.5 g

Tai aromatinis, augaliniu pagrindu pagamintas preparatas, 
skirtas įtrinti krūtinę, pasižymi gaiviu, raminančiu mentolio 
ir eukaliptų kvapu. Tai puikus „Thieves®“ gaminių kolekcijos 
papildymas, kuris ypač pravers šiuo metų laiku.

THIEVES VAPOUR RUB

KODAS DYDIS 
27324 50 g
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Drąsiai pradėkite dieną ir atsikratykite nemalonių kvapų, naudodami 
dezodorantą „Valor®“. Pasijusite it visagaliai, mėgaudamiesi juodųjų  
eglių ir bitkrėslių aliejų aromatinėmis natomis, persipinančiomis su subtiliu 
bosvelijų aromatu.

VALOR® DEODORANT

KODAS DYDIS
28273 42.5 g

Sunku įsivaizduoti dezodorantą, pasižymintį maloniu aromatu, kurio sudėtyje nėra sintetinių ingredientų? „Young Living“ 

siūlo natūralius gaminius, kuriuos naudodami, jausitės gaiviai.

Dezodorantai

„CinnaFresh“ dezodorantas, kurio sudėtyje yra gvazdikėlių, eukaliptų ir 
cinamonų aliejų, neutralizuoja kūno kvapus – be jokių sintetinių kvapiklių 
ar dirbtinių ingredientų.

„CitraGuard“ dezodorantas siūlo apsaugą nuo nemalonius kvapus 
sukeliančių bakterijų. Jis pasižymi gaiviu aromatu, kurį sukuria sudėtyje 
esantys citrinžolių ir čiobrelių aliejai.

CITRAGUARD DEODORANTCINNAFRESH DEODORANT

KODAS DYDIS
28437 42.5 g

KODAS DYDIS
27816 42.5 g
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PRADĖKITE DIENĄ!
Drąsiai 

Marantu milteliai
Mango sėklu sviestas
Kakavos sėklu sviestas



Vyriški  
produktai
Specialiai vyrams sukurti skutimosi ir 

asmens priežiūros gaminiai siūlo nepaprastą 

gaivą. Šie produktai pagaminti iš natūralių 

ingredientų ir aukščiausios kokybės eterinių 

aliejų. Vyrams skirtų gaminių linijoje rasite 

viską, ko gali prireikti vyrui, puoselėjančiam 

natūralų pasitikėjimą savimi – pasirūpinkite 

oda ir viso kūno švara – nuo galvos iki kojų. 
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Tai viliojantis Aidaho dygiųjų eglių, kedrų ir okotijų aliejų 
mišinys. Aromatas išlieka ilgai, tad idealiai tinka naudoti 
vyrams vietoje odekolono.  Tiesiog patepkite kaklą, siekdami 
mėgautis jėgų suteikiančiu, aistringu, neatsispiriamu 
aromatu.

Naudodami vyrišką prausiklį „Shutran® 3-in-1 Men’s  
Wash“, palaikykite nepriekaištingą kūno švarą – nuo  
galvos iki kojų pirštų galiukų. Patogiai naudodami šį 
daugiafunkcį dušo gelį prauskite veidą, plaukus ir kūną, 
nepašalindami natūralių kūno riebalų.

Užtikrinkite kūno švarą ir mėgaukitės medžių gaiva dvelkiančiu „Shutran®“ 
mišinio aromatu! Šis veganiškas, kreminės tekstūros muilas valo odą, jos 
nesausindamas.

Grynais eteriniais aliejais ir drėkinančiais augaliniais 
ingredientais praturtintas skutimosi kremas „Shutran® 
Shave Cream“ užtikrina nepaprastai tikslų, glotnų skutimąsi. 
Sudėtyje yra drėkinančių vynuogių sėklų ir alyvuogių aliejų, 
kurie palengvina ir švelnina skustuvo slydimą.

SHUTRAN® SHUTRAN® 3-IN-1 MEN’S WASH

SHUTRAN® BAR SOAP

SHUTRAN® SHAVE CREAM

SUDĖTIS | dygiųjų eglių, okotijų, kvapiųjų kanangų, bukųjų puskiparisių, 
kalendrų, blyškiųjų kiečių, levandų, kedrų, citrinų, Northern Lights juodųjų 
eglių eteriniai aliejai

KODAS DYDIS
33312 15 ml

KODAS DYDIS
28805 236 ml

KODAS DYDIS
5711500 170 g

KODAS DYDIS
25475 70 g

Šio barzdos aliejaus formulę sudaro gryni ingredientai, tokie kaip abrikosų 
branduolių aliejus ir ožerškio sėklų aliejus, todėl oda bus sudrėkinta, o barzda 
kvepės maloniu, vyriško „Shutran®“ aliejų mišinio kvapu.

SHUTRAN® BEARD OIL

KODAS DYDIS
37025 30 ml
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„Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo“ – sodrus,  
drėkinantis šampūnas sausiems ir pažeistiems plaukams.

„Lavender Mint Daily Shampoo“ – kasdienis gaivinamasis 
šampūnas įvairių tipų plaukams.

„Lavender Shampoo“ – švelnus drėkinantis šampūnas 
ploniems plaukams. Jo sudėtyje esantys augaliniai 
ekstraktai, vitaminai ir eteriniai aliejai veiksmingai pašalina 
nešvarumus ir padidina plaukų apimtį.

„Lavender Mint Daily Conditioner“ – kasdienis gaivinamasis 
drėkinantis kondicionierius įvairių tipų plaukams.

„Lavender Conditioner“ – šampūno „Lavender Shampoo“ 
poveikį sustiprinantis švelnus kondicionierius ploniems 
plaukams.

„Mirah Lustrous Hair Oil“ plaukų aliejus yra universali  
priemonė, naudinga naudoti formuojant ar tiesiog prižiūrint 
plaukus. Tinka visiems plaukų tipams - plaukai tampa žvilgantys, 
o galiukai - švelnūs. Sudėtyje yra maitinančių argano,  
Taičio gardenijų ir abisinų aliejų.

„Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner“ – sodrus, 
drėkinantis kondicionierius sausiems ir pažeistiems plaukams.

COPAIBA VANILLA 
MOISTURISING SHAMPOO 

LAVENDER MINT  
DAILY SHAMPOO 

LAVENDER SHAMPOO 

LAVENDER MINT  
DAILY CONDITIONER

LAVENDER CONDITIONER

MIRAH LUSTROUS HAIR OIL

COPAIBA VANILLA  
MOISTURISING CONDITIONER

KODAS DYDIS
5191550 226 g

KODAS DYDIS
5100500 226 g

KODAS DYDIS
5192550 226 g

KODAS DYDIS
5102500 226 g

KODAS DYDIS
5194550 226 g

KODAS DYDIS
5195550 226 g

KODAS DYDIS
24468 53 ml

Lepinkite savo plaukus taip, kaip nusipelnote! Mūsų plaukų priežiūros produktai pagaminti iš saugių, augalinių ir aplinką 

tausojančiu būdu gautų medžiagų. Tad galite būti ramūs – jūsų plaukų nežalos nepageidaujami toksinai. „Young Living“ 

plaukų priežiūros produktai su veiksmingais eteriniais aliejais pagyvins jūsų rytinę rutiną.

Plaukų priežiūros produktai
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ŽVILGANČIOMS 
PLAUKŲ SRUOGOMS

Pagalba jūsų plaukams

Copaiba Vanilla
Kondicionuoja ir drėkina 

sausus, pažeistus plaukus

Lavender M int
Normaliems ir  

riebiems plaukams

Lavender
Švelnus, tinkamas  

naudoti kiekvienam





Gera savijauta priklauso nuo mūsų pačių. 

Sveikos gyvensenos linijos produktai siūlo 

optimaliausius, eteriniais aliejais papildytus 

mitybos sprendimus, kurie padės užvesti jūsų 

organizmo variklį. Siekite savų tikslų, pasitelkę 

maisto produktus ir papildus, kurie suteiks 

jums energijos, patenkins mitybos poreikius ir 

pradžiugins skonio receptorius!

Gerai  
savijautai



„NingXia Red®“ linija
Kinijos Ningsia regionas, esantis šalies šiaurės vakaruose, daugiau nei 

700 metų garsėja kaip vieta, kur auga ožerškių uogos. Ožerškių uogos, 

taip pat vadinamos „goji“ uogomis, yra gausios maistinių medžiagų. 

„NingXia Red®“ - tai efektyvus sulčių gėrimas, suteikiantis energijos, 

sustiprinantis ir atgaivinantis kūną bei mintis. Gardaus, patentuoto 

mišinio sudėtyje yra tyrų eterinių aliejų, Ningsia ožerškių tyrės ir kitų 

supervaisių, kurie suteiks jūsų organizmui gyvybiškai svarbių augalinės 

kilmės maisto medžiagų.
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Praturtintas eteriniais aliejais, augalų ekstraktais ir kitais rinktiniais 
ingredientais, „Nitro“ gėrimas padeda palaikyti žvalumą ir pagerinti fizinį 
pajėgumą. Natūralios kilmės kofeino ir D-ribozės derinys naudingas tiek 
kūnui, tiek protui. 

Į gėrimo „NingXia Red®“ sudėtį įeina Ningsia ožerškių tyrė, supervaisių 
– mėlynių, aronijų, vyšnių, granatų ir slyvų – sulčių mišinys, natūralus  
saldžiųjų stevijų ekstraktas, vynuogių sėklų ekstraktas, grynas vanilės 
ekstraktas, taip pat apelsinų, kvapiųjų citrinmedžių, citrinų ir mandarinų 
eteriniai aliejai. 

Šiuose 60 ml talpos pakeliuose, kuriuos patogu nešiotis su savimi, išsaugotos 
visos gėrimo „NingXia Red®“ naudingosios savybės. Jie tobulai tinka  
įsimesti į rankinę, kuprinę ar krepšį. Kiekvienoje dėžutėje yra 30, 60 arba  
90 atskirų vienos porcijos pakelių.

Trūksta energijos? Atsigaivinkite su „NingXia Zyng“! Šio gaivaus, putojančio 
gėrimo, veikiančio energizuojančiai, varomoji galia – patentuotas juodųjų 
pipirų ir žaliųjų citrinų eterinių aliejų mišinys, papildytas ožerškių uogų tyre 
bei baltosios arbatos ekstraktu. Sudėtyje esantis niacinas padeda sumažinti 
nuovargį. 

Rinkinyje: 2 „NingXia Red®“ buteliai po 750 ml ir 30 vienos porcijos pakelių.

NINGXIA NITRO

NINGXIA RED®
NINGXIA RED® SINGLES

NINGXIA ZYNG

NINGXIA RED® COMBO PACK

4710560 

KODAS

3071521 x 12

KODAS DYDIS

KODAS DYDIS
3525560

3526560 60 x 60 ml

3523560 90 x 60 ml

30 x 60 ml

KODAS DYDIS
3042560

3044560 4 x 750 ml

3045560 
3046560 

6 x 750 ml
8 x 750 ml

2 x 750 ml

KODAS DYDIS
306408 14 x 20 ml

Jau galbūt išbandėte Ningxia ožerškio uogų sultis, o dabar galite pajusti 
pačių gardžiųjų džiovintų uogų skonį. Ningxia ožerškio uogos – puikus 
skaidulų šaltinis bei vienas maistingiausių vaisių. Šios „Young Living“ siūlomos 
džiovintos, nesmulkintos uogos yra kiek rūgštoko skonio, jas galite dėti į 
kepinius, dribsnius, salotas, džiovintų vaisių bei riešutų mišinius ir ne tik. 

NINGXIA DRIED  
WOLFBERRIES

636008 453 g

KODAS DYDIS
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Batonėliai „Slique® Bars“ – tai dvejopo poveikio, sotumo jausmą  
skatinantis egzotinių vaisių ir riešutų derinys, sukuriantis tobulai veiksmingą 
bei maistingą užkandį.

SLIQUE® BARS

KODAS DYDIS
5024521 x 6

„Slique® Essence“ eterinių aliejų mišinio sudėtyje yra mandarinų,  
citrinų ir šaltmėčių eterinių aliejų, kurie sukuria gaivų, nuotaiką  
pakeliantį derinį. Patepkite juo pulso taškus iš ryto, jog maloniai  
pradėtumėte dieną. Įlašinkite lašelį į purškiamą butelį, pripildytą  
vandeniu. Naudokite kaip gaivią purškiamą dulksną.

SUDĖTIS | greipfrutų, mandarinų, citrinų, šaltmėčių, taip pat okotijų eteriniai 
aliejai ir saldžiųjų stevijų ekstraktas

SLIQUE® ESSENCE

KODAS DYDIS
33308 15 ml 

Arbata „Slique® Tea“ yra egzotinis gėrimas su bosvelijų milteliais ir kitais 
natūraliais ingredientais, skirtas padėti sureguliuoti svorį.

SLIQUE® TEA 

KODAS DYDIS
4572523 x 25

„Slique®“ linijos produktai su egzotiškais ingredientais ir veiksmingais eteriniais aliejais padės žengti žingsnį reikiama 

linkme – sveikesnio, laimingesnio gyvenimo link! Derinami su sveika mityba ir fizine veikla „Slique“ produktai leidžia 

lengviau kontroliuoti svorį, suteikti sotumo jausmą ir aprūpinti organizmą maistinėmis medžiagomis.

„Slique®“ linija



Maisto  
papildai

Sveikos mitybos pagrindas – vitaminai ir mineralai. 

Tačiau vien su maistu ne visada įmanoma gauti 

pakankamą šių svarbių maistinių medžiagų kiekį. 

Veiksmingais eteriniais aliejais praturtinti, paprasto 

vartojimo multivitaminų papildai su maistinės kilmės 

vitaminais ir mineralais teikia tikslinę pagalbą.
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„Balance Complete“ yra supermaisto pagrindu pagamintas maisto 
pakaitalas. Jis suteikia energijos ir valo organizmą. Į maisto pakaitalo 
„Balance Complete“ sudėtį įeina „Young Living“ patentuotas „V-Fiber“ 
mišinys, kurio vienoje dozėje yra net 11 g skaidulų.

BALANCE COMPLETE 

KODAS DYDIS
329208 750 g

Kapsulių „BLM“ sudėtyje yra balzaminių kėnių, gvazdikėlių eterinių aliejų ir 
kitų veiksmingų natūralių ingredientų - lengvai įsisavinamo gliukozamino ir 
kolageno.

BLM

KODAS DYDIS
323408 x 90

Kiekvieno šio papildo buteliuko sudėtyje yra ne mažiau nei 10 000 mg skysto 
jūrinės kilmės kolageno – jog švytėtumėte kasdien. Tai unikali formulė, 
praturtinta grynais „Young Living“ linijos „Plus“ eteriniais aliejais – greipfrutų, 
citrinų ir žaliųjų citrinų.   

BLOOM BY YOUNG LIVING 
COLLAGEN COMPLETE

KODAS DYDIS
32969  10 vnt. x 50 ml

Kapsulėse „Detoxzyme“ yra veiksmingų vegetarinės kilmės fermentų, kurie 
padeda virškinti, detoksikuoti ir valyti organizmą. Kapsulės „Detoxzyme“ 
padeda jūsų kūnui palaikyti normalią virškinimo sistemos funkciją.

DETOXZYME

KODAS DYDIS
320308 x 180

„Essentialzyme“ - dvisluoksnės multifermentų komplekso kapsulės, kurių 
sudėtyje yra anyžių, pankolių, pipirmėčių, peletrūnų ir gvazdikėlių eterinių 
aliejų.

ESSENTIALZYME

KODAS DYDIS
327208 x 90

Kapsulės „Essentialzymes-4“ yra plataus spektro fermentų kompleksas su 
dviguba tikslinio pasisavinimo technologija. Sudėtyje esantys gyvulinės ar 
augalinės kilmės fermentai virškinamajame trakte išsiskiria skirtingu laiku, 
šiuo būdu užtikrinant optimalų įsisavinimą.

ESSENTIALZYMES-4 

KODAS DYDIS
464508 x 120

„Golden Turmeric“ yra gardus ir naudingas mango, rožių ir ciberžolių 
gėrimas. Unikali, vandenyje išsisklaidanti formulė užtikrina tai, kad šis 
gėrimas – gardus būdas nusiraminti ir atgauti jėgas prieš miegą. 

GOLDEN TURMERIC

KODAS DYDIS
37801 39 g

„ComforTone“ yra žolinis maisto papildas, kuriame slypi fantastiškas žolelių 
ir eterinių aliejų derinys. „ComforTone“ papildo sudėtyje yra pankolių ir 
varnalėšų, padedančių palaikyti sveiką virškinimą ir bendrą gerą savijautą. 
Patys įsitikinsite šio papildo nauda.

COMFORTONE

KODAS DYDIS
320408 x 120
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„JuvaPower“ - miltelių pavidalo augalinis kompleksas, kuriame yra ypač 
daug rūgštis surišančių maistinių medžiagų. Optimalią paramą teikia 
sudėtyje esantys anyžių ir pankolių eteriniai aliejai.

JUVAPOWER

KODAS DYDIS
327608 226 g

Kapsulėse „Inner Defense“ yra „Young Living“ eterinių aliejų mišinio „Thieves“, 
kuriame gausu imuninę sistemą palaikančių timolio, karvakrolio ir eugenolio.

INNER DEFENSE 

KODAS DYDIS
329508 x 30

Probiotikas „Life 9“ yra patentuotas 9 gerųjų bakterijų padermių, 
būtinų sveikam organizmui, derinys. Šį maisto papildą sudaro 17 mlrd. 
mikroorganizmų, priklausančių 9 skirtingoms bakterijų padermėms.

LIFE 9 

KODAS DYDIS
18361 x 30

„KidScents® MightyPro“ – išskirtinis papildas, specialiai sukurtas vaikams, 
sulaukusiems 2 metų ir vyresniems. Jį vartoti paprasta – kiekviena dozė 
išskirstyta į atskirą pakuotę. Šį gaminį sudaro daugiau nei 8 milijardai  
aktyvių gyvųjų kultūrų. Tai puikaus skonio formulė, kurią galite nesunkiai 
išbandyti, įberdami šio papildo į šaltą maistą ar gėrimus.

Leiskite savo mažiesiems išlikti aktyviems, pasitelkę „KidScents®  
MightyZyme“ maisto papildo kramtomąsias tabletes. Papildas idealiai 
tinkamas 6 metų ir vyresniems vaikams. Sudėtyje yra morkų šaknų miltelių ir 
pipirmėčių, taip pat įvairių uogų skonio medžiagos skoniui sustiprinti.

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

KODAS DYDIS
325908 x 90

KIDSCENTS® MIGHTYPRO

KODAS DYDIS
30454 30 x 1.6 g

Pasirūpinkite akių sveikata, naudodami „IlluminEyes“ papildą. Papildo 
sudėtyje yra vitamino A, kuris padeda palaikyti gerą regėjimą, taip pat 
vitamino C, palaikančio normalią imuninės sistemos funkciją. Šio papildo 
formulėje yra liuteino ir zeaksantino; jis sukurtas be sintetinių ingredientų. 
Šios kapsulės yra vegetarinės. Gerkite po vieną kasdien.

ILLUMINEYES

KODAS DYDIS
27395 x 30

„ICP“ papildo sudėtyje yra fermentų - lipazės, proteazės ir fitazės - bei 
pankolių, anyžių, peletrūnų, imbierų, citrinžolių ir rozmarinų eterinių aliejų.  

ICP 

KODAS DYDIS
320808 227 g

„Master Formula“ – tai viso spektro kasdienio vartojimo vitaminų, skirtų 
palaikyti vyrų ir moterų sveikatą, pakuotė. Sudėtyje yra aukščiausios kokybės 
vitaminų, mineralų ir maistinių medžiagų, skirtų palaikyti gerą savijautą ir 
būklę. 

MASTER FORMULA

KODAS DYDIS
529208 x 30
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Maisto papildo „OmegaGize3®“ sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių, 
vitaminų E ir D, kurių pastarasis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos 
funkciją. D-tagatozė ir izomaltuliozė (omega-3) palaiko sveiką širdies funkciją.  

„Super C“ papildas aprūpina organizmą vitaminu C, siekiant padėti palaikyti 
normalią imuninės sistemos funkciją sportuojant bei po sporto, taip pat 
padeda sumažinti nuovargį.

OMEGAGIZE3®

SUPER C

KODAS DYDIS
309708 x 120

KODAS DYDIS
324208 x 120

„Super Vitamin D“ papildas, kuriame yra 500 % rekomenduojamos vitamino 
D dienos normos, suteikia paramą normaliai raumenų funkcijai palaikyti. Šį 
papildą sudaro iš natūralių ir augalinių šaltinių išgauti ingredientai.

SUPER VITAMIN D 

KODAS DYDIS
29683 x 120

„Sulfurzyme“ organizmui suteikia reikalingą mineralą - sierą bei yra natūralus 
metilsulfonilmetano - natūralios medžiagos, randamos pomidoruose, piene 
ir lapiniuose burokėliuose - šaltinis. Sudėtyje taip pat yra Ningsia ožerškio 
uogų.

SULFURZYME 

KODAS DYDIS
3243521 x 120

Kapsulės „Super Cal“, kurių sudėtyje yra kalcio, naudingo kaulams ir dantims 
bei magnio, palaikančio normalią energijos apykaitą ir nervinės sistemos 
veiklą. Sudėtyje taip pat yra cinko, skatinančio normalią imuninės sistemos 
funkciją.

SUPER CAL

KODAS DYDIS
3244500 x 120

Palaikykite gerą savijautą, pasitelkę papildą „Olive Essentials“. „Olive 
Essentials“ sudėtyje yra hidroksitirolio (iš Ispanijos alyvuogių), natūralaus 
komponento, kuris prisideda prie šio vaisiaus sveikų savybių. Kiekvienoje  
„Olive Essentials“ kapsulėje yra tiek hidroksitirolio, kiek litre aukščiausios 
kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus, tad gaunamas koncentruotas 
kiekis šios neįkainojamos medžiagos.

OLIVE ESSENTIALS 

KODAS DYDIS
27431 x 30

„MultiGreens“ sudėtyje yra žalumynų mišinio, bičių žiedadulkių ir eterinių 
aliejų mišinio. Taip pat tai cholino šaltinis, padedantis palaikyti normalią 
homocisteino ir lipidų apykaitą bei sveiką kepenų funkciją.  

MULTIGREENS 

KODAS DYDIS
324808 x 120

Papildas „MegaCal“, kurio sudėtyje yra citrinų eterinio aliejaus, kalcio, 
magnio, mangano ir vitamino C, palaiko normalią kaulų būklę ir nervų 
funkciją. 

MEGACAL

KODAS DYDIS
27208 450 g
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Energingai dienai
Prieš imdamiesi ilgo darbų sąrašo ar keliaudami  
į sporto salę, pasistiprinkite papildomų baltymų.



Esame įsipareigoję pasiūlyti geresnius 

pasirinkimus visuose kasdienybės aspektuose, 

net ir virtuvėje! Mėgaukitės geriausiomis 

maisto savybėmis – taip, kaip numatė gamta. 

Sveiko 
maisto gamyba
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„Wolfberry Crisp Bar“ – natūraliai saldintas, daug baltymų turintis batonėlis, 
kuriame yra 16 gramų baltymų, išgautų iš migdolų, sojos, ožerškio uogų ir 
moliūgų sėklų.

Nesvarbu, ar siekiate pasistiprinimo iš ryto, o gal norite sveikai paužkandžiauti 
kelyje... „Einkorn Granola“ gardžius ir maistingus javainius pamėgsite išsyk!

„Einkorn Flakes Cereal“ sėlenų skonio dribsniai yra natūraliai, lengvai saldūs 
ir traškūs, ypač tinka sumaišyti su pienu - šis pusryčių valgis patiks visiems - 
ir mažiems, ir dideliems.

GARY’S TRUE GRIT  
CHOCOLATE-COATED 
WOLFBERRY CRISP BARS 

GARY’S TRUE GRIT  
EINKORN GRANOLA 

GARY’S TRUE GRIT
EINKORN FLAKES CEREAL

KODAS DYDIS
5758500 x 10

KODAS DYDIS
24360 369 g

KODAS DYDIS
5751500 340 g

Panorėję gardžiai pasistiprinti, pagriebkite daug baltymų turintį užkandį 
„Protein Power Bites“.  Mėlynių ir citrinų deriniu gardintuose užkandžiuose 
yra po 6 g baltymų.

PROTEIN  
POWER BITES

KODAS DYDIS
30603 x 18

„Young Living“ levandų medus „Lavender Honey“ – Provanso dvasia  
iš mūsų Simiane-la-Rotonde levandų ūkio jūsų stalui. Kreminės  
tekstūros ir subtilaus gėlių kvapo produktas pagardins šiltą arbatą, 
įvairius kepinius bei pikantiškus patiekalus. Pamėginkite įmaišyti  
šaukštelį į medaus ir garstyčių salotų užpilą arba derinkite prie fetos ar 
mėlynojo sūrio ir suteikite jiems subtilaus, išskirtinio saldumo.

LAVENDER HONEY

KODAS DYDIS
22170 500 g





Nuo „Savvy Minerals®“ makiažo priemonių 

linijos iki „ART®“ augalinės odos priežiūros... 

„Young Living“ eteriniais aliejais praturtinti 

grožio produktai valo, drėkina ir maitina odą, 

jog ji atrodytų natūraliai švytinti. Lepinkite 

save eteriniais aliejais!

Grožis



„Savvy Minerals®“  
linija
Pasitikėti savimi be jokių išlygų jums padės „Savvy 

Minerals® by Young Living“ linijos produktai – tai 

NAUJAS standartas natūralaus grožio industrijoje. 

Šios mineralinės kosmetikos priemonės sukurtos 

pagal aukščiausios kokybės formules ir iš 

grynų ingredientų, jog natūralų grožį išryškinti 

galėtumėte neatsisakydami kokybės. Iš siūlomų 

spalvų ir atspalvių gausos neabejotinai rasite 

individualų jūsų grožį akcentuojančius gaminius.
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LIQUID FOUNDATION
Šis skystos konsistencijos makiažo pagrindas sukurtas iš ingredientų, kurie palaiko 
sveiką, skaisčią odą. Per savaime išsilyginančius polimerus šis makiažo pagrindas 
lengvai maišosi, kondicionuoja odą ir sukuria apsauginį sluoksnį. Oda atrodys lygi ir 
spindinti. Sudėtyje yra „Young Living“ baltųjų santalų eterinio aliejaus, kuris padeda 
palaikyti sveiką odą.

ATSPALVIS

ATSPALVIS

KODAS

KODAS

HAZELNUT W18

28681

HONEY C10

28605

IVORY N3

27551

BUFF W4

27556

CARAMEL W12

28650

COCOA N24

28684

NATURAL BEIGE N7

28647

PECAN N15

28652

PORCELAIN C1

27509

SAND BEIGE W8

28648

TAN N11

28649

TRUFFLE C14

28651

FRESH BEIGE C6

27561

LIQUID CONCEALER
Išraiškingiau, skaisčiau, nepriekaištingiau! Pagaminta iš natūraliai išgautų ingredientų, 
skysta maskavimo priemonė „Savvy Minerals® Liquid Concealer“ padeda paslėpti 
dėmeles, pašviesinti paakius ir paslėpti bet kokius odos netobulumus. Padengiama 
pageidaujama apimtis – nuo vidutinės iki pilnos. Galite tepti pakartotinai keliskart. 
Be to, ši maskavimo priemonė glotnina ir drėkina odą.

ATSPALVIS

KODAS

LIGHT 2

29349

MEDIUM 1

29356

DARK 1

29369

LIGHT 1

29343

DARK 2

29372

MEDIUM 2

29363

Šluotinių sėklučių ir arbatmedžių eteriniais aliejais papildytas makiažo pagrindo 
kremas odai suteikia ilgalaikį matinį įspūdį ir sumažina matomus nelygumus. 
Matinis makiažo pagrindo kremas leidžia sumažinti ir išlyginti raukšles ir glotniau 
padengti odą makiažo pagrindu, tad jūsų susikurtas įvaizdis išliks ilgiau.

MATTIFYING PRIMER

KODAS
31046
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LIP LUXE

„Lip Luxe“ – sodrus, prabangus lūpų 
blizgis, sukurtas naudojant išskirtinį 
19 aliejų mišinį, įskaitant prabangų 
pelargonijų eterinį aliejų, taip pat 
drėkinamuosius sezamų, saulėgrąžų, 
simondsijų ir taukmedžio aliejus. 

KODAS
33147

VEIL

Makiažo fiksavimo pudra „Savvy 
Minerals® Veil“ glotnina ir lygina odą, 
sugeria riebalus bei suteikia spindesio 
vos keliais šepetėlio brūkštelėjimais. 
Tepkite šią perregimą pudrą vieną 
arba ant makiažo pagrindo, kad 
užtvirtintumėte įvaizdį.

ATSPALVIS DIAMOND DUST

KODAS 22524

BLUSH
Skaistalai „Savvy Minerals® Blush“ jūsų 
skruostams suteiks natūralaus raudonio. 

FOUNDATION POWDER
Makiažo pagrindas „Savvy Minerals® Foundation“ užtikrina, kad 
makiažas laikytųsi visą dieną, o veido oda atrodytų nepriekaištingai. 
Šią lengvos tekstūros priemonę galima tapti keliais sluoksniais. Ji 
susilieja su veido spalva, o oda natūraliai švyti.

ATSPALVIS CHARISMA PASSIONATE

KODAS 25210 22490

SERENE SMASHING

25209 22491

ATSPALVIS

KODAS

WARM NO. 2

22506

WARM NO. 3

22507

COOL NO. 1

22508

COOL NO. 2

22509

COOL NO. 3

22510

WARM NO. 1

22505
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WISH

22520

UPTOWN GIRL

22521

LIP GLOSS

LIPSTICK

Lūpas raminantis ir minkštinantis, sluoksniuojamas blizgis „Savvy Minerals® Lip Gloss“ 
- pagamintas iš natūralių medžiagų, be sintetinių dažiklių - suteikia blizgesio bei  
paryškina lūpų spalvą. Galite rinktis tobulą lūpų blizgio atspalvį - nuo natūralios iki vidutinio 
ryškumo spalvos.

Lūpų dažai „Savvy Minerals® Lipstick“ be sintetinių dažiklių pabrėžia lūpų sodrų atspalvį. 
Tai lengvos sudėties, sluoksniuojami lūpų dažai, glotniai padengiantys lūpas - tobulai tinka 
kasdieniam naudojimui.

ATSPALVIS

KODAS

ATSPALVIS ANCHORS AWEIGH EMBRACE HEADLINER

KODAS 25041 22515 25042

TANGERINE-INFUSED LIPSTICK

Šie lūpų dažai sukurti pagal lengvą, nelipnią formulę. Sudėtyje – maitinantys 
mandarinų, saulėgrąžų sėklų ir vynuogių eteriniai aliejai. Sukurti iš natūralių 
ingredientų.

ATSPALVIS BEDAZZLED MIC DROP

KODAS 25035 25030

SWEET LIFE I DARE YOU

25034 25033

Atsisveikinkite su sausomis ir suskirdusioms lūpomis! Šis lūpų šveitiklis, kurio 
sudėtyje yra odai naudingų sviestų (kakavos, mango, avokado ir taukmedžių), 
maitina, drėkina ir švelniai šveičia lūpas. Tinkamas naudoti prieš tepant 
pamėgtą lūpų blizgį ar lūpų dažus.

POPPY SEED LIP SCRUB

KODAS
25046
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Švytėkite!
Savvy Minerals® by Young Living
Eyeshadow Palette: Golden Hour
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EYESHADOW 

Su sodriais, intensyvių spalvų akių šešėliais 
„Savvy Minerals® Eyeshadow“ paprasta susikurti 
norimą įvaizdį. Sluoksniuojami šešėliai ant vokų 
išliks visą dieną, todėl galite pasitikėti savimi nuo 
ryto iki vakaro.

ATSPALVIS BEST KEPT SECRET DETERMINEDRESIDUAL

KODAS 22499 2249722500

SPOILED DIFFUSEDCRUSHIN'

22502 2249622498

UNSCRIPTED

22556

„Savvy Minerals®“ natūralus blakstienų 
tušas blakstienas padengia tolygiai, o 
efektas išlieka ištisą dieną. Šis sudėtinės 
formulės blakstienų tušas yra sukurtas 
be parabenų, ftalatų, petrochemikalų, 
bismuto, talko, dažų, sintetinių dažiklių 
ar sintetinių kvapiklių. Todėl ši priemonė 
tinka net ir esant padidėjusiam akių 
jautrumui.

MASCARA

KODAS
24331

Atsisveikinkite su sintetiniais gaminiais, 
verčiau rinkitės natūralius produktus! 
„Savvy Minerals® Lengthening 
Mascara“ blakstienų tušas pagamintas 
naudojant blakstienoms naudingus 
ingredientus, tarp kurių – levandų 
aliejus, argininas, natūralūs augaliniai 
pluoštai ir karnaubo vaškas. Gryna, 
sodrių pigmenų formulė užtikrina, 
jog tušas padengiamas tolygiai, 
be gumulėlių ar produkto likučių, o 
blakstienos atrodo ilgesnės ir pilnesnės.

LENGTHENING 
MASCARA

KODAS
33495

„Savvy Minerals® Volumising Mascara“ 
blakstienų tušas pagamintas iš 
natūraliai išgautų ingredientų 
ir augalinių pluoštų. Jis suteikia 
blakstienoms daugiau išraiškingumo ir 
apimties, tad blakstienos bus sveikos 
ir atrodys nepriekaištingai. Grynos 
formulės gaminys sukurtas neatliekant 
bandymų su gyvūnais. Sudėtyje yra 
kedrų ir rozmarinų eterinių aliejų, kurie 
maitina blakstienas. Tai neerzinanti, 
natūralumu paremta formulė, švelni 
akims ir blakstienoms.

VOLUMIZING  
MASCARA

KODAS
33485

SHADOW ESSENTIALS EYESHADOW PALETTE

ATSPALVIS NATURAL QUARTZ ROYAL WINTER SAHARA SUNSET

KODAS 25762 25757 25755

Džiaukitės ryškiomis gyvenimo spalvomis, naudodami „Savvy Minerals® by Young Living“ akių šešėlių paletes.

GOLDEN HOUR

34240
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Šepetėliai
Ištobulinkite makiažo aplikacijos įgūdžius! Šie šepetėliai pagaminti iš aukštos kokybės sintetinių pluoštų, skirtų išlaikyti 

optimalų produktų kiekį ir palengvinti makiažo aplikaciją. Jie pravers naudojant „Savvy Minerals®“ makiažą. 

„Savvy Minerals by Young Living® Brush Set“ makiažo šepetėlių rinkinys 
– puikus „Savvy Minerals“ makiažo priemonių palydovas. Rinkinį sudaro 
penki makiažo šepetėliai ir stilingas, patogus naudoti dėklas. Visi šepetėliai 
pagaminti iš aukštos kokybės sintetinių pluoštų, skirtų išlaikyti optimalų 
produktų kiekį, palengvinti makiažo aplikaciją bei sukurti maloniai prabangų 
pojūtį. 

Kiekvienas šepetėlis puikiai dera su biriomis „Savvy Minerals by Young Living“ 
kosmetikos priemonėmis. Rinkinyje yra: makiažo pagrindo šepetėlis, skaistalų 
šepetėlis, makiažo užfiksavimo šepetėlis, kontūro suliejimo šepetėlis, šešėlių 
šepetėlis bei dėklas.

BRUSH SET

KODAS
21257

• Išlaiko optimalų produkto kiekį ir palengvina makiažo 
aplikaciją

• Šepetėliai pagaminti iš aukštos kokybės sintetinių pluoštų

• Švelnūs odai

• Ištirti dermatologų, nesukeliantys alergijos

• Lengvai valomi ir greitai išdžiūvantys šereliai

• Veganiškas gaminys

• Pagaminta Italijoje
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Naudokite „Savvy Minerals®“ pilnos apimties makiažo pagrindo šepetėlį 
tepdami skystą makiažo pagrindą „Savvy Minerals Liquid Foundation“, jog 
sukurtumėte nepriekaištingą įvaizdį. Minkšti, aukštos kokybės sintetiniai 
šepetėlio pluoštai laikosi tvirtai – kad padengtumėte veidą norimu makiažo 
sluoksniu – nuo vidutinės iki pilnos apimties.

FULL-COVERAGE LIQUID FOUNDATION BRUSH
KODAS
25754

Tepkite, kontūruokite ir akcentuokite – siūlome išbandyti „Savvy Minerals®“ 
maišymo kempinę, jog makiažą susikurtumėte be jokių nepageidaujamų 
dryžių. Suapvalintu galu padenkite didesnius odos plotus, o kontūruotu galu 
mažesnius – aplink nosį, smakrą ir akis.

BLENDING SPONGE

KODAS
25067

CONCEALER BRUSHBRONZER BRUSH

CONTOUR BRUSH 

KODAS
25339 

KODAS
25355 

KODAS
25338 

EYELINER BRUSH

KODAS
25356 

Tai šepetėlis, skirtas veidą tolygiai padengti bronzantu. Susikurkite 
nepriekaištingą įvaizdį, tepdami bronzantą šepetėliu, pagamintu iš 
prabangių sintetinių pluoštų. Rekomenduojame naudoti su „Savvy Minerals®“ 
kosmetikos gaminiais.

Šis šepetėlis, pagamintas iš aukštos kokybės sintetinių pluoštų, skirtas veidą 
padengti pudra ar maskavimo priemone. Idealiai tinkamas maišyti kreminę 
ir skystą kosmetiką – jog pasiektumėte norimą rezultatą. Lengvai valomas, 
dailus dizainas.

Šis šepetėlis skirtas tepti kontūravimo priemonę. Sukurkite norimą efektą, 
tepdami skruostikaulius. Priemonę šepetėliu pasemkite ir nupurtykite 
likučius. Šereliai pagaminti iš švelnaus, sintetinio pluošto. Dailus dizainas. 
Rekomenduojame naudoti su „Savvy Minerals®“ kosmetikos gaminiais.

Šis šepetėlis skirtas akių kontūrui. Jį galite tepti tiek sausą, tiek drėgną, 
pavyzdžiui, akių šešėlius papurškę makiažo dulksna. Šereliai pagaminti 
iš kokybiško sintetinio pluošto. Rekomenduojame naudoti su „Savvy  
Minerals®“ kosmetikos gaminiais.



„BLOOM by 
Young Living“ 
linija
„BLOOM by Young Living 

Brightening Skin Care Collection“ – 

odos priežiūros gaminių, praturtintų 

„Sheerlumé“ šviesinamuoju 

kompleksu, linija. Šie produktai 

šviesina odos toną ir skatina 

natūralų spindesį. Natūralų grožį 

išryškinantys, švelnaus poveikio 

„BLOOM“ linijos gaminiai sukurti be 

sintetinių kvapiklių. 
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KODAS DYDIS
32969  10 vnt. x 50 ml

Šis produktas – tai natūralus veido prausiklis, kuris atskleidžia spindinčią odą 
bei užtikrina veido glotnumą ir gaivą. Tarp ingredientų – unikalus „Sheerlumé“ 
šviesinamasis kompleksas, blyškiųjų kiečių, jazminų ir bosvelijų aliejai.

Ši šviesinanti, gelinės konsistencijos esencija drėkina odą, pagerindama jos 
išvaizdą ir tekstūrą. Natūraliai išgauti ingredientai gaivina ir skaistina odą.

Šio losjono sudėtyje yra natūraliai išgautų, pažangių ingredientų. Šis  
gaminys šviesina odos toną ir skatina natūralų spindesį.

Kiekvieno šio papildo buteliuko sudėtyje yra ne mažiau nei 10 000 mg skysto 
jūrinės kilmės kolageno – jog švytėtumėte kasdien. Tai unikali formulė, 
praturtinta grynais „Young Living“ linijos „Plus“ eteriniais aliejais – greipfrutų, 
citrinų ir žaliųjų citrinų.   

BLOOM BY YOUNG LIVING 
BRIGHTENING ESSENCE

BLOOM BY YOUNG LIVING 
BRIGHTENING CLEANSER

BLOOM BY YOUNG LIVING 
BRIGHTENING LOTION

BLOOM BY YOUNG LIVING 
COLLAGEN COMPLETE

KODAS DYDIS
32678   140 ml

KODAS DYDIS
32672  100 ml

KODAS DYDIS
32680  50 ml



„ART®“ linija  
Specialios sudėties „ART® Skin 

Care System“ produktai saugiai 

ir veiksmingai valo, tonizuoja 

bei drėkina veido odą, taip 

atskleisdami prigimtinį jūsų grožį!
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Veido tonikas „ART® Refreshing Toner“ nesausindamas odos pašalina ant 
jos likusius nešvarumus. Priemonės sudėtyje esantys tobulai subalansuoti 
eteriniai aliejai padeda atstatyti natūralų odos pH, veidas tampa švarus, 
tonizuotas ir gaivus.

Nusiprausus veidą švelniai putojančiu prausikliu „ART® Gentle Cleanser“, 
oda įgaus sveiką švytėjimą. Veidas, praturtintas odai naudingais eteriniais 
aliejais, taps švarus, atsinaujinęs, atjaunėjęs ir spindintis.

Drėkiklis „ART® Light Moisturiser“ padeda odai atgauti ir palaikyti  
tinkamą drėgmės lygį. Dėl „Young Living“ eterinių aliejų ir kitų  
aukščiausios kokybės ingredientų jūsų oda taps švelni kaip šilkas.

Atkuriamojo serumo „ART® Renewal Serum“ sudėtyje esantis rafinuotas 
egzotiškų orchidėjų ekstrakto ir eterinių aliejų mišinys yra naudingas 
jautriausioms veido sritimis. Aukščiausios kokybės ingredientai giliai maitina, 
drėkina ir padeda palaikyti jaunatvišką odos išvaizdą.

ART® REFRESHING TONER

ART® GENTLE CLEANSER ART® LIGHT MOISTURISER

ART® RENEWAL SERUM

KODAS DYDIS
5361550 100 ml

KODAS DYDIS
5362550 30 ml 

KODAS DYDIS
5360550 120 ml

KODAS DYDIS
5175 20 ml 

„Young Living“ odos priežiūros rinkinio „ART® Skin Care System“ produktai 
išryškina natūralų, prigimtinį jūsų grožį – saugiai ir veiksmingai valo, tonizuoja 
bei drėkina veido odą. Čia ir slypi visas „ART“ grožis!

ART® SKIN CARE SYSTEM

KODAS
5363550 
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„Young Living“ odos priežiūros gaminių sudėtyje esantys aukščiausios kokybės augalų ekstraktai ir eteriniai aliejai 

padeda palaikyti sveiką odos išvaizdą. Asortimentą sudaro odos priežiūros priemonės visiems odos tipams, sukurtos 

pagal ekspertų formules, specialiai skirtas siekiantiems palaikyti sveiką ir skaisčią odą.

Veido priežiūros produktai

Natūralus lūpų balzamas drėkina ir apsaugo lūpas. „Cinnamint Lip Balm“ su 
cinamono ir pipirmėčių eteriniais aliejais padeda išvengti odos išsausėjimo – 
lūpos taps švelnios ir minkštos.

CINNAMINT LIP BALM

KODAS DYDIS
515008 4.2 g

Gaivinančio kvapo lūpų balzamas su greipfrutų eteriniu aliejumi, ožerškių 
sėklų aliejumi ir antioksidantais neleidžia lūpoms išsausėti ir išdžiūti.

GRAPEFRUIT LIP BALM 

KODAS DYDIS
517808 4.2 g

Lūpų balzamo „Lavender Lip Balm“ sudėtyje esantis levandų eterinis aliejus 
ramina sausą lūpų odą, o simondsijų aliejus ir vitaminas E – drėkina.

LAVENDER LIP BALM

KODAS DYDIS
520308 4.2 g

Visiems laikams atsisakykite stiprių veido valiklių! Sukurtas pagal 10 eterinių 
aliejų (tarp kurių - santalų, rožių ir jazminų) ir 10 drėkinančių bazinių aliejų 
(tarp kurių - simondsijų ir argano) formulę, „Mirah Luminous Cleansing 
OIl“ valomasis aliejus pašalina poras užkemšančius odos nešvarumus, 
nepanaikindamas natūralių riebalų, reikalingų odai.

Tai švelnus bemuilis veido prausiklis, kuris valo odą jos nesausindamas. Jame 
esantis metilsulfonilmetanas (MSM) minkština, o levandų eterinis aliejus 
ramina odą.

MIRAH LUMINOUS  
CLEANSING OIL

ORANGE BLOSSOM  
FACIAL WASH 

KODAS DYDIS
24465 113 ml

KODAS DYDIS
20180 118 ml

Atsisveikinkite su sausomis ir suskirdusioms lūpomis! Šis lūpų šveitiklis, kurio 
sudėtyje yra odai naudingų sviestų (kakavos, mango, avokado ir taukmedžių), 
maitina, drėkina ir švelniai šveičia lūpas. Tinkamas naudoti prieš tepant 
pamėgtą lūpų blizgį ar lūpų dažus.

POPPY SEED  
LIP SCRUB

KODAS
25046
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Kremas „Sandalwood Moisture Cream“ yra ypač stiprus drėkiklis, prisotintas 
„Young Living“ grynųjų eterinių aliejų.

SANDALWOOD  
MOISTURE CREAM

KODAS DYDIS
514808 113 g

Minkštinkite ir raminkite odą šveitikliu „Satin Facial Scrub“. Sudėtyje – 
maitinamieji abrikosų sėklų milteliai ir gaiviųjų mėtų aliejus. Šiuo gaminiu 
lengvai šveičiant pašalinamos sausos, negyvos odos ląstelės – atskleidžiamas 
odos spindesys ir švelni oda.

„Wolfberry Eye Cream“ akių kremas - natūralus, vandens pagrindo drėkiklis. 
Šis kremas, su senėjimą stabdančiu ir odą kondicionuojančiu ožerškių sėklų 
aliejumi, ramina pavargusią paakių odą ir mažina smulkias raukšleles.

SATIN FACIAL SCRUB, MINT

WOLFBERRY EYE CREAM

KODAS DYDIS
20459 57 g

KODAS DYDIS
5145 14.1 g

ŠVELNIAI, GLOTNIAI ir raminančiai



„Nature's Ultra“ 
linija

Mūsų gaminių linijos „Nature's Ultra“ CBD 

produktai yra sukurti iš gryno, veiksmingo 

kanabidiolio ir „Young Living“ eterinių aliejų. 

„Nature's Ultra“ CBD produktai atitinka 

„Young Living“ įdiegtus „Seed to Seal®“ 

kokybės standartus, tad galite užtikrintai 

šiuos gaminius naudoti kasdien.





Ypač svarbu, jog sudėtyje kanabidiolio turintys 

produktai būtų kokybiški. Štai kodėl mūsų 

„Nature's Ultra“ linijos kanabidiolio (CBD) 

produktai yra sukurti iš gryno, veiksmingo 

kanabidiolio ir „Young Living“ eterinių aliejų. Šioje 

linijoje – aliejai, rutuliniai aliejai ir raumenų tepalas 

– jog išsirinktumėte jums tinkamiausią būdą pajusti 

šių gaminių naudą. Siūlomi skirtingo stiprumo 

produktai, priklausomai nuo jūsų poreikių. 

CBD produktai
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Kiekvienas lašelis aliejų mišinio „Cool Mint CBD Oil“ praturtintas 
aukštos kokybės kanabidiolio ir šaltmėčių bei pipirmėčių 
eteriniais aliejais. Vėsus, gaivus šio gaminio aromatas – tai 
puikus būdas pasijusti gaiviau.

COOL MINT CBD OIL

SUDĖTIS | Grynas, veiksmingas kanabidiolis ir „Young Living“ šaltmėčių ir 
pipirmėčių eteriniai aliejai

30 ml

30 ml

KODAS DYDISSTIPRUMAS

32779  

32776  

500 mg

1,000 mg

SUDĖTIS | Grynas, veiksmingas kanabidiolis ir eukaliptų, bosvelijų, levandų, 
apelsinų, vetiverijų ir kvapiųjų kanangų eteriniai aliejai

„Calm CBD Roll-On“ rutulinio aliejaus sudėtyje yra aukštos 
kokybės kanabidiolio ir „Young Living“ eterinių aliejų. Jis 
pasižymi raminančiu kvapu ir puikiai tinka naudoti prieš miegą 
ar medituojant.

CALM CBD ROLL-ON

10 ml

10 ml

KODAS DYDISSTIPRUMAS
32743  

32745  

300 mg

600 mg

SUDĖTIS | Grynas, veiksmingas kanabidiolis ir „Young Living“ eteriniai aliejai, 
tarp kurių – kamparo, gvazdikėlių, šlamučių, citrinų, pipirmėčių, arbatmedžių 
ir bruknuolių

Raminančio „CBD Muscle Balm“ raumenų tepalo sudėtyje yra gryno, 
veiksmingo kanabidiolio ir „Young Living“ eterinių aliejų.

CBD MUSCLE BALM

50 g

50 g

KODAS DYDISSTIPRUMAS
32747  

32749  

300 mg

600 mg

Kiekvienas lašelis aliejų mišinio „Citrus CBD Oil“ praturtintas 
aukštos kokybės kanabidiolio ir energizuojančių greipfrutų ir 
apelsinų eterinių aliejų. Dėl ryškaus, pakylėjančio aromato šis 
gaminys – idealus kiekvienam, siekiančiam energizuojančios 
gaivos.

CITRUS CBD OIL

SUDĖTIS | Grynas, veiksmingas kanabidiolis ir „Young Living“ greipfrutų ir 
apelsinų eteriniai aliejai

30 ml

30 ml

KODAS DYDISSTIPRUMAS

32757  

32755  

500 mg

1,000 mg

Kiekvienas lašelis aliejų mišinio „Cinnamon CBD Oil“ praturtintas 
aukštos kokybės kanabidiolio ir ceiloninių cinamonų eterinio 
aliejaus. Jo šiltas, pakilus aromatas maloniai papildys jūsų 
sveikatingumo rutiną.

CINNAMON CBD OIL

30 ml

30 ml

KODAS DYDISSTIPRUMAS

32753  

32751  

500 mg

1,000 mg

SUDĖTIS | Grynas, veiksmingas kanabidiolis ir „Young Living“ ceiloninių 
cinamonų eterinis aliejus

Šiuo metu „Nature's Ultra“ linijos kanabidiolio (CBD) produktus siųsti galime tik į tam tikras Europos šalis. 

Prašome užsukite į YoungLiving.com arba Virtualųjį biurą, jog peržiūrėtumėte visą šalių sąrašą.

Šis raminantis kanabidiolio (CBD), rožių, tamanu ir vynuogių 
kauliukų aliejų derinys padeda palaikyti tolygų odos toną, 
sumažina matomas raukšles ir senatvines linijas. Vos vienas 
lašelis „Smart Spectrum CBD“ pagrindu sukurto mišinio 
sudrėkins odą ir atskleis jaunatvišką jos spindesį.

CBD BEAUTY BOOST

SUDĖTIS | Grynas, stiprios koncentracijos kanabidiolis ir „Young Living“ rožių 
eterinis aliejus

30 ml

KODAS DYDISSTIPRUMAS

34862600 mg





Jau daugiau nei 25 metus kuriame produktus, jog 

galėtumėte lengviau švarinti namus, rūpintis kūnu, 

puoselėti odą ir plaukus bei palaikyti pozityvų 

nusiteikimą. Visuomet ištikimai laikydamiesi savo 

pamatinių „Seed to Seal®“ standartų, mes skatiname 

sveiką gyvenimo būdą visuose kasdienybės etapuose. 

Mūsų tikslas – pasiūlyti daugiau būdų, kaip įsileisti 

sveiką gyvenseną į kasdienį gyvenimą ir namus. 

„Young Living“ dalijimasis su šalia esančiais – puikus 

būdas patirti naujus sveikatingumo aspektus ir 

puoselėti šviesesnę ateitį.

YL gyvenimo 
būdas



Kodėl verta prisijungti prie 
„Young Living“?

• Bet kurį „Young Living“ produktą galima įsigyti mokant 

24 % mažesnę nei mažmeninė kainą: ši ženkli nuolaida 

leidžia įsigyti daugiau širdžiai mielų prekių ir pasidalyti 

gyvenimą keičiančiais produktais su kitais.  

• Galimybė naudotis kompensavimo planu: šis vienas 

dosniausių rinkoje planų siūlo didesnes nei vidutinės 

išmokas, gaunant komisinius, dideles premijas ir 

užsiimant mažmenine prekyba – tiesiog dalijantis 

eteriniais aliejais! 

• Siūloma lojalumo programa „Essential Rewards“: 

jūsų išsirinkti mėgstami produktai kiekvieną mėnesį 

pristatomi iki jūsų namų durų, be to, galite kaupti 

taškus ir už juos nemokamai gauti produktų, 

pateikdami pakartotinį mėnesio užsakymą! „Essential 

Rewards“ programa turi ir kitų pranašumų, iš kurių 

minėtinos mažesnės pristatymo išlaidos, lojalumo 

dovanos, galimybė gauti tam tikras premijas ir 

pasinaudoti tik programos dalyviams siūlomomis 

akcijomis! 

• Jūsų talentų ir sunkaus darbo įvertinimas: Kasmet 

organizuojame specialias keliones gražiose pasaulio 

vietose, kad apdovanotume ir suteiktume galimybę 

tobulėti tiems, kurie demonstruoja išskirtinį atsidavimą 

kuriant verslą. Be to, kasmetinėje tarptautinėje 

didžiojoje konferencijoje viešai pasveikiname mūsų 

BRAND partnerius su pasiekimais. 

Tapę „Young Living“ BRAND partneriais, jūs prisijungiate prie pasaulinės bendruomenės, kurios nariai puoselėja meilę 

gamtai ir vertina individualiems bei šeimyniniams poreikiams skirtus autentiškus sprendimus. „Young Living“ narystė ne 

tik atveria galimybes išbandyti mūsų siūlomus eterinius aliejus ar jais praturtintus produktus. Siūlomi ir kiti privalumai:



Pasirengę  
prisijungti 
prie mūsų?

1. Atsidarykite YoungLiving.com.

2. Spustelėkite „Tapkite BRAND PARTNER'iu“ ir sekite instrukcijas. 

• Užsiregistravę kaip „Young Living“ BRAND partneriai, jūs galėsite gauti 24 proc. nuolaidą produktams. Taip pat 

galėsite prisijungti prie lojalumo programos „Essential Rewards“ bei naudotis dosniu mūsų Kompensavimo planu.

• Klientai moka pilną kainą už „Young Living“ produktus. Kad klientai išliktų aktyvūs, jiems nereikia pateikti 

minimalaus užsakymų kiekio. Klientai negali prisijungti prie lojalumo programos „Essential Rewards“ ar naudotis 

Kompensavimo planu.  

3. Jei pageidaujate, registracijos metu galite rinktis pradinį rinkinį ar „Essential Rewards“ rinkinį.  

4. Įtraukite į savo užsakymą bet kokį papildomą produktą. 

5. Pateikite užsakymą ir baikite registraciją. 

6. Džiaukitės neprilygstama kokybe pasaulio rinkoje išsiskiriančiais eterinių aliejų produktais!

Prisijungti prie „Young Living“ yra ir lengva, ir labai naudinga! Taisyklės:  
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Kas mėnesį galite keisti savo užsakymą.

Pasirinkite užsakymo tvarkymo datą.

Gaukite „Essential Rewards“ taškus. 

Mėgaukitės nuolaidomis išskirtiniams produktų 

rinkiniams.

Pasinaudokite specialiais pasiūlymais ir gaukite premijas.

Gaukite lojalumo dovanas, programoje dalyvaudami 3, 6 

ir 9 mėnesius.

Programoje išbuvę 12 mėnesių, gaukite išskirtinį mišinį 

„Loyalty“.

Prisijungę prie „Essential Rewards“ lojalumo programos, kas mėnesį galėsite 

pateikti užsakymus, tad niekuomet nepritrūksite pamėgtų „Young Living“ 

produktų. Kaskart pateikę „Essential Rewards“ užsakymą, uždirbsite taškų, 

kuriuos galėsite iškeisti į nemokamus produktus. Gaukite eterinių aliejų 

gaminius ir išskirtinius pasiūlymus nuo mūsų durų – tiesiai iki jūsų!

Prisijunkite prie 

„Essential 
Rewards“

„NINGXIA RED® ESSENTIAL  
REWARDS“ RINKINYS

• „NingXia Red®“ gėrimas x 4 vnt. (750 ml)

• „NingXia Red® Single“ vienetinės pakuotės 
(60 ml), 30 vnt.

KODAS
489308

„THIEVES® ESSENTIAL  
REWARDS“ RINKINYS

• „Thieves®“ aliejus (15 ml)

• „Thieves® AromaBright 
Toothpaste“ dantų pasta

• „Thieves® Fresh Essence Plus 
Mouthwash“ burnos skalavimo 
skystis

• „Thieves® Foaming Hand 
Soap“ muilas x 2 vnt. (236 ml)

• „Thieves® Spray“ purškiama 
priemonė x 2 vnt.

• „Thieves® Household Cleaner“ 
buitinis valiklis x 2 vnt.  
(426 ml)

• „Thieves® Waterless Hand 
Purifier“ rankų gelis x 2 vnt. 
(29 ml)

KODAS
369708
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Sėkmingo starto su 

„Young Living“ pradiniu rinkiniu

Į savo pradinius rinkinius įtraukėme naudingą 

medžiagą verslui kurti ir daugiau nei bet kada 

produktų mėginių. Šie rinkiniai padės pristatyti 

žmonėms „Young Living“ atveriamas galimybes 

ir siūlomą gyvenimo būdą. Užsisakykite vieną iš 

mūsų pradinių rinkinių ir naudokitės išskirtiniais 

privalumais. Jūs galite: 

• įsigyti produktus už didmeninę kainą  

(su 24 % nuolaida) 

• gauti komisinius ir premijas 

• dalyvauti „Essential Rewards“ lojalumo 

programoje ir gauti nemokamų produktų, mokėti 

mažesnius mokesčius už pristatymą ir ne tik 

• padėti kitiems atrasti sveiką gyvenseną ir 

asmeninę laisvę 

Pradėkite dabar, užsukę į YoungLiving.com.

PREMIUM PRADINIS RINKINYS SU „NINGXIA“

KODAS
37481

„NingXia Red®“ gėrimas x 2 vnt. (750 ml)

30 x „NingXia Red® Single“ vienetinės 
pakuotės (60 ml)

„NingXia Nitro“ gėrimas

Pradinis rinkinys

PREMIUM PRADINIS RINKINYS SU „THIEVES®“

KODAS
37517

1 x „Thieves®“ aliejus (15 ml)

1 x „Thieves® AromaBright 
Toothpaste“ dantų pasta

1 x „Thieves® Fresh Essence Plus 
Mouthwash“ burnos skalavimo skystis

1 x „Thieves® Household Cleaner“ 
buitinis valiklis

1 x „Thieves® Foaming Hand Soap“ 
putojantis muilas

1 x „Thieves Spray®“ purškiama 
priemonė

1 x „Thieves® Waterless Hand Purifier“ 
rankų gelis

1 x „Thieves® Laundry Soap“

1 x „Thieves® Washing Up Liquid“

Pradinis rinkinys
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PREMIUM PRADINIS RINKINYS 
SU „ARIA“ GARINTUVU

PREMIUM PRADINIS RINKINYS 
SU „DESERT MIST“ GARINTUVU

„PREMIUM“ PRADINIS RINKINYS SU 
„CHARCOAL LANTERN“ GARINTUVU

PREMIUM PRADINIS RINKINYS 
SU „DEWDROP“ GARINTUVU

„Premium“ pradinis rinkinys

KODAS KODAS

KODASKODAS

• Garintuvas (Jūsų pasirinktas garintuvas. Kainos 
gali skirtis, priklausomai nuo garintuvo.)

• „Premium Essential Oils Collection“ rinkinys  
(po 5 ml): 
 
 
 
 
 

• 1 x „AromaGlide®“ rutulinis antgalis

• 2 x „NingXia Red® Single“ vienetinės pakuotės (60 ml)

• „Young Living Stress Away®“ aliejų mišinys (5 ml)

• „Orange“ apelsinų aliejus (5 ml)

• 10 pavyzdinių aliejų buteliukų

• 10 pavyzdinių verslo kortelių

• Produktų katalogas

• „Atraskite savo „Young Living“ gyvenimo būdą“ 
brošiūra

 - „Copaiba“ kopalių 
aliejus

 - „Di-Gize®“ aliejų 
mišinys

 - „Frankincenso“ 
bosvelijų aliejus

 - „Lavender“ levandų 
aliejus 

 - „Lemon“ citrinų aliejus
 - „PanAway“ aliejų 

mišinys 

 - „Peppermint“ 
pipirmėčių aliejus

 - „Young Living 
Purification®“  
aliejų mišinys

 - „Young Living R.C.®“ 
aliejų mišinys

 - „Thieves®“ aliejų 
mišinys

37564

37538 

37642 

37620 
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PRADINIS RINKINYS 

KODAS
37461

Rinkodaros medžiaga

1 x „Young Living Stress Away®“ 
aliejus (5 ml)

1 x „AromaGlide® Roller Fitment“ 
rutulinis antgalis

1 x „Orange“ (5 ml)

10 x pavyzdinių aliejų buteliukų

2 x „NingXia Red® Single“  
vienetinės pakuotės (60 ml)

10 x šabloninių vizitinių kortelių

„PREMIUM STARTER KIT“ PRADINIS  
RINKINYS SU CBD

„PREMIUM STARTER KIT – EXTRA STRENGTH“  
PRADINIS RINKINYS SU CBD

„Calm CBD Roll-On“ rutulinis aliejus, 
300 mg

„Citrus CBD Oil“ aliejus, 500 mg

„CBD Muscle Balm“ tepalas 
raumenims, 300 mg

„Apie kanabidiolio (CBD) produktus“ 
brošiūra

„Calm CBD Roll-On“ rutulinis aliejus, 
600 mg

„Citrus CBD Oil“ aliejus, 1 000 mg

„CBD Muscle Balm“ tepalas raumenims, 
600 mg

„Apie kanabidiolio (CBD) produktus“ 
brošiūra

Šiuo metu „Nature's Ultra“ linijos kanabidiolio (CBD) produktus siųsti galime tik į tam tikras Europos šalis. 

Prašome užsukite į YoungLiving.com arba Virtualųjį biurą, jog peržiūrėtumėte visą šalių sąrašą.

„LITTLE OILERS PREMIUM STARTER KIT“ 
RINKINYS VAIKAMS SU „FEATHER THE OWL“ 
GARINTUVU 

KODAS
40550

Garintuvas „Feather the Owl 
Diffuser“

„Little Oilers Collection“ rinkinys 
dėžutėje:

„KidScents® DreamEase“ (5 ml)

„KidScents® Refresh“ (5 ml)

„KidScents® TummyGize“ (5 ml)

„KidScents® KidCare“ (5 ml)

„KidScents® GeneYus“ (5 ml)

2 x „AromaGlide®“ rutuliniai antgaliai

Produktų katalogas

KODAS
40511

KODAS
40514



Mes sukūrėme „Seed to Seal®“ kokybės programą, kaip griežtų 

kokybės standartų rinkinį, kuriuo siekiame pirmiausia dėmesį 

sutelkti į žmones ir planetą. „Seed to Seal“ pakopos – ištekliai, 

žinios ir standartai – leidžia pamėgti „Young Living“ produktus 

žinant, kad kiekvieno buteliuko, tūbelės, dėžutės ar maišelio 

viduje yra veiksmingas produktas su tvarumo principais 

paremta istorija.
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„Seed to Seal®“ – kiekviename to, ką darome, žingsnyje. Jog sužinotumėte  

daugiau apie mūsų „Seed to Seal“ pakopas, užsukite į SeedtoSeal.com.

Kokybiški produktai išgaunami iš kokybiškų išteklių. Štai kodėl mes dirbame tik su „Young Living“ 

bendrovei priklausančiais ūkiais, partnerių ūkiais ir „Seed to Seal“ sertifikuotais tiekėjais visame 

pasaulyje, kad galėtume sąžiningai rinkti išteklius, teikdami pirmenybę kokybei bei poveikiui 

bendruomenėms ir ekologijai. Mūsų išteklių filosofija remiasi tuo, kad niekada neturime rinktis tarp 

kokybės ir sąžinės.

Produktų kokybė išgaunama laukuose, o įtvirtinama – moderniose laboratorijose (mūsų laboratorijos – 

dvi, o nepriklausomų laboratorijų – daugiau nei tuzinas). Kiekvienos partijos „Young Living“ eteriniams 

aliejams atliekami pažangūs grynumo ir efektyvumo tyrimai bei pakartotiniai tyrimai. Juos atlieka 

daugiau nei 50 aukštos kvalifikacijos mokslininkų iš mūsų tyrimų instituto „D. Gary Young Research 

Institute“. Tad prastesnės kokybės, mažesnio efektyvumo (ar tiesiog neatitinkantys aukščiausių 

standartų) produktai nepateks į jūsų namus.

Dešimtmečius besitęsianti mūsų lyderystė reiškia, jog esame atsakingi už aiškių žaliųjų standartų 

nustatymą ir jų lūkesčių viršijimą. Tam reikia griežto įsipareigojimo laikytis aplinkos apsaugos 

standartų, kurie pirmenybę teikia žmonėms ir planetai, o ne pelnui. Mes aktyviai projektuojame, 

vertiname ir reguliuojame procesus, kad įsitikintume, jog viską darome teisingai. 

IŠTEKLIAI

KOKYBĖ S PAŽADAS

„Seed to Seal®“

ŽINIOS

STANDARTAI



Ūkiai visame 
pasaulyje

Gryni produktai išgaunami iš grynų išteklių. Todėl 

mūsų ūkiai – tai viso, ką darome, širdis. „Young Living“ 

yra vienintelė eterinių aliejų bendrovė pasaulyje, 

kuri išskirtinai aliejus išgauna iš savo bendrovei 

priklausančių ūkių, ūkių partnerių ir pagal programą 

„Seed to Seal®“ sertifikuotų augintojų. Kiekvieną ūkį 

kruopščiai pasirinkome pagal tvarumo inovacijas ir 

sąžiningas darbo praktikas bei, žinoma, užtikrinamą 

aukščiausią augalų kokybę.





„Young Living“ Whispering Springs ūkis yra legendinis levandų ūkis, svarbus tiek „Young Living“, tiek eterinių aliejų judėjimo ir 
sveikatingumo siekiančios bendruomenės centras. Šiame levandų ūkyje, esančiame visai netoli nuo pasaulinės „Young Living“ 

būstinės, vyksta tokie renginiai kaip festivalis „Lavender Day“, „Essential Oils and Animals“ konferencija ir rudens šou „Fall Festival 
Draft Horse Show and Rodeo“.

„Young Living“ levandų ūkis  
ir distiliavimo gamykla

Mona , Juta ,  JAV

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I :

levandų • kvapiųjų šalavijų • rykštenių • melisų • kadagių • paprastųjų kraujažolių • 

pilkųjų kėnių • „Evergreen Essence“ aliejų mišinys • žaliųjų rūtų • izopų
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St. Maries levandų ūkis  
ir distiliavimo gamykla

Šis žavus Skyrider Wilderness ūkis yra viena labiausiai vertinamų vietų - 

čia vykstančiuose specialiuose renginiuose jau lankėsi daugelis „Young 

Living“ lyderių. Ne veltui, Jutoje tarp Tabionos kalvų įsikūręs ūkis ypač 

buvo mėgiamas Gary Young. Čia gausiai veši mūsų unikalūs vienagrūdžiai 

kviečiai, taip pat vykdomi naujų augalų ir distiliavimo būdų bandymai.

Š I O  Ū K I O  P R O D U K TA S :  Einkorn kviečiai

St. Maries ūkyje viskas ir prasidėjo! Prieš keletą dešimtmečių Gary Young 

Prancūzijoje įsigijęs švarių, autentiškų levandų ir melisų sėklų pasėjo jas 200 

akrų žemės sklype, kuris dabar yra šio nuostabaus ūkio dalis. Šiandien ūkyje 

120 akrų apsodinta organiškai auginamomis melisomis. Čia pagaminama 

daugiausia melisų aliejaus pasaulyje. 

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I :  levandų •  melisų •  rykštenių

Tabiona ,  Juta ,  JAV

Sent Merisas,  Aidahas,  JAV

Skyrider Wilderness ranč a

Tabiona ,  Juta ,  JAV

Tai dar vienas ūkis, įsikūręs Tabionoje. Nuostabioje Skyrider River rančoje, 

esančioje visai netoli „Young Living“ Skyrider Wilderness rančos, veši 

augalai eterinių aliejų tyrimams. Čia taip pat yra D. Gary Young laukinės 

gamtos draustinis, 4 700 hektarų saugomas servitutas, kurį „Young Living“ 

padovanojo Gamtos apsaugos organizacijai. Ši oazė – migracijos koridorius, 

pramintas Jutos Serengečio nacionaliniu parku (dėl didelių briedžių ir elnių 

bandų, migruojančių tarp vasaros ir žiemos). Šį servitutą sudaro 10 kilometrų 

Dušeino upės, dvi kalnų grandinės ir kiečių vietovė, suteikianti prieglobstį 

nykstantiems šalavijiniams tetervinams.

Skyrider River ranča
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Almaden de la Plata ,  Sevili ja ,  Ispanija

Kona santalų miškų atsodinimo projektas

Šis ūkis nutolęs mažiau nei valandos kelio atstumu nuo Sevilijos. Čia 

gaminami vieni mūsų mylimiausių eterinių aliejų. Šioje distiliavimo gamykloje 

dirbama pasitelkiant aistrą ir žinias. Čia distiliuojami Sierra Norte gamtos 

draustinio teritorijoje rankomis renkami natūraliai augantys švitrūnai. Per 

distiliavimo procesus, tausodami žemę ir taikydami „nulio atliekų“ praktiką, 

šie ūkininkai dirba bendradarbiaudami su mumis, jog galėtume tiekti 

aukščiausios kokybės produktus – tiesiai iš gamtos į jūsų namus.

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I :  švitrūnų •  bosveli jų •  mirų 

Vida de Seville distiliavimo gamykla

„Young Living“ partnerystė įgyvendinant Konos santalų miškų atsodinimo 

projektą yra puikus pavyzdys, kaip „Young Living“ ir mūsų partneriai 

stengiasi išsaugoti kultūrines vertybes. Šioje vietoje kertami tik nuvytę 

ar vystantys santalai. Taip palaikoma salos ekologinė pusiausvyra ir 

puoselėjamas giliai įsišaknijęs havajiečių tikėjimas pagarbiu žmogaus 

santykiu su žeme.

Š I O  Ū K I O  A L I E J U S :  š luotelinių santalų*

* „Royal Hawaiian Sandalwood“ yra „Jawmin“ LLC prekinis ženklas.

Big Island ,  Havajai ,  JAV

Labbeemint partnerių distiliavimo gamykla - tai šeimos verslas, klestintis nuo 

1940 metų. Čia gaminami aukštos kokybės mėtų aliejai.  Labbeemint tiekimo 

grandinės beprecedentis sąžiningumas ir skaidrumas lėmė šios kompanijos 

tapimą pagrindine „Young Living“ pipirmėčių (Mentha piperita) tiekėja.

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I :  pipirmėčių •  šaltmėčių

Labbeemint partnerių distiliavimo gamykla
White Swan , Vašingtonas,  JAV



Šis ūkis ir moderni distiliavimo gamykla atsirado kaip vienas Gary Young projektų, gimusių iš jo aistringo atsidavimo 
savo darbui. Šiandien „Young Living“ priklausančiame 2000 akrų derlingos žemės plote Gvajakilyje, kur vyrauja tropinis 

klimatas, dera čia vešintys augalai, kurių derlius imamas ištisus metus.

Finca Botanica ūkis  
ir distiliavimo gamykla

Č ongonas (Gvajakilis) ,  Ekvadoras

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I  I R  P R O D U K TA I :

kvapių jų kanangų •  kvapių jų burserų •  baltų jų verbenkrūmių •  citrinžolių •  pilkų jų 

eukaliptų •  paprastų jų saikenių •  okotijų •  raudonėlių •  žalių jų rūtų •  šokoladas



Istorinio Dalmatijos regiono kraštovaizdžio grožis nenusileidžia gilioms šio krašto kultūrinėms tradicijoms. Tai puiki vieta šlamučiams 

auginti. Todėl šis ūkis buvo įkurtas siekiant jį paversti nuolatiniu populiariojo „Helichrysum“ aliejaus šaltiniu. Tiesa, čia kultivuojama ir 

daugiau augalų.

Dalmatia Aromatic ūkis  
ir distiliavimo gamykla

Splitas,  Kroatija

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I :

šlamučių •  šalavijų
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Kununura ,  Australi ja

Nors šio ūkio būstinė yra Perto mieste, santalų plantacijos tęsiasi per šiaurės 

Australijos atogrąžų platybes, o distiliavimo gamykla yra pietuose Olbanyje. 

The Ord River Sandalwood ūkis ir distiliavimo gamykla turi savo sėklinius 

sodus, o tai leidžia nuolat gerinti sėklų atsargas. Šis ūkis – didžiausia 

pasaulyje santalų distiliavimo gamykla. Už vandens išsaugojimo pastangas 

(nuo 2010 metų šiame ūkyje perdirbta beveik 800 000 litrų vandens) šis ūkis 

gavo prestižinį „Western AU Water Corp“ apdovanojimą.

Š I O  Ū K I O  A L I E J U S :  baltų jų santalų

Ord River santalų ūkis ir distiliavimo gamykla

Taitungas,  Taivanas

Šį kooperatinį ūkį sudaro smulkesnės individualios ūkinės veiklos, pagal 

kurias išgaunami skirtingi aliejai. Kaip kiekviena unikali ūkinė veikla, taip ir 

kiekvienas aliejus turi savo atskirą kilmės istoriją (apimančią išsaugojimo, 

kilmės istorijos ir šeimos reikšmės aspektus). Gaminant aliejus, neabejotinai 

pasitelkiamas išmanumas ir inovatyvumas. 

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I :  eureka citrinų •  Taivano kiparisų •  

t ikrų jų citrinžolių •  kamparo

Taiwan kooperatinis ūkis  
ir distiliavimo gamykla

Šio ūkio pagrindinė būstinė - Vitvatersrando šlaituose, Pietų Afrikoje. Amanzi 

Amahle ūkis ir distiliavimo gamykla bendradarbiauja su regiono augintojais, 

jog galėtų pasiūlyti daugelio pamėgtus eterinius aliejus. Ši partnerystė 

suteikia vertingas žinias ir šaltinius, reikalingus mažesniems ūkiams gaminti 

aukštos kokybės eterinius aliejus, bei užtikrinant sąžiningą veiklą, susijusią su 

žmogiškaisiais ir gamtiniais ištekliais.

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I :  arbatmedžių •  spindulinių eukaliptų •  citrinų • 

apelsinų •  greipfrutų

Amanzi Amahle kooperatinis  
ūkis ir distiliavimo gamykla
Kvazulu-Natalis ,  P ietų Afrika
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Happy Pili medžių ūkis  
ir distiliavimo gamykla

Su Happy Pili Tree ūkiu, kuris yra pagrindinis „Young Living“ „Elemi“ kvapiųjų 

kanarių eterinio aliejaus tiekėjas, partnerystė užmegzta tikslingai, mat čia 

laikomasi etiškų derliaus nuėmimo būdų. Šiame ūkyje sukaupta patirtis, kaip 

teisiškai ir darniai išgauti šį puikų augalą, be to, saugomi natūralūs ištekliai ir 

užtikrinami sąžiningi darbuotojų atlyginimai.

Š I O  Ū K I O  A L I E J U S :  kvapių jų kanarių

Bikolo regionas,  Fil ipinai

Finca Victoria ūkį sudaro 2 400 akrų derlingos žemės ir 50 kruopščiai 

prižiūrimų, rankomis agroplėvele uždangstomų vaismedžių giraičių. Šviežios 

žaliųjų citrinų ir greipfrutų žievelės vietoje spaudžiamos šaltojo spaudimo 

būdu, jog būtų išgautas aukščiausios kokybės eterinis aliejus. Kadangi šis 

ūkis vykdo veiklą be atliekų, kiekviena vaisiaus dalis yra sunaudojama.

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I :  greipfrutų •  žalių jų citrinų

Finca Victoria ūkis
Siudad Viktorija ,  Tamaulipas,  Meksika

Outback Botanical rezervatas  
ir distiliavimo gamykla

Australijos Šiaurinės Teritorijos dykrose plyti Australijos kiparisų plantacijos. 

Remdamasis etnobotaniniu augalų naudojimu aborigenų vaistų gamyboje, 

Outback botaninio rezervato įkūrėjas atrado naują, dabar jau patentuotą 

distiliavimo būdą, kurį naudojant buvo pagamintas „Blue Cypress“ 

(mėlynųjų kiparisų) eterinis aliejus.

Š I O  Ū K I O  A L I E J U S :  kiparisočių

D ar vinas,  Australi ja



„Young Living“ yra pirmoji ir vienintelė kompanija pasaulyje, distiliuojanti bei į Vakarų pasaulį eksportuojanti Omano smilkalinių bosvelijų 

„Sacred Frankincense“ aliejų. Smilkalinės bosvelijos šiame regione turi turtingą istoriją – čia jos kultivuojamos pastaruosius 5000 metų. 

Šiandien šių medžių sakai renkami taip pat, kaip juos rinko ir senovėje: būdas ir eiga nesiskiria. Taigi, ilgaamžė istorija tęsiama toliau.

Arabian Frankincense 
distiliavimo gamykla

Maskatas,  Omanas

Š I O  Ū K I O  A L I E J U S :

smilkalinių bosveli jų



„Young Living“ priklausantis Simiane-la-Rotonde levandų ūkis įkurtas žavingame Prancūzijos Provanso regione, išgarsėjusiame 

savo grožiu, kvapnių levandų laukais ir visą vasarą trunkančiais festivaliais. Ūkis, kuriame vyksta kasmetinis „Young Living“ 

levandų derliaus nuėmimo renginys „Lavender Harvest“, tapo populiaria eterinių aliejų mylėtojų, menininkų ir į šią ypatingą 

erdvę pasisemti įkvėpimo užsukančių lankytojų susibūrimo vieta.

Simiane-la-Rotonde levandų 
ūkis ir distiliavimo gamykla

Simiane-la-Rotonde ,  Prancūzija

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I  I R  P R O D U K TA I : 

levandų •  kvapių jų šalavijų •  rozmarinų •  levandinų •  Einkorn kviečiai
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Mera Ocotea ūkis

Mera Ocotea ūkis – vienas naujausių ūkių bei dar viena galimybė išreikšti 

„Young Living“ bendrovės atsidavimą planetai. Pirmiausia Mera Ocotea 

ūkyje 50 hektarų plote ketiname pasodinti 5 000 okotijų medžių, taip 

skatinant deguonies gamybą. Šiame ūkyje ištisus metus augalai drėkinami 

natūraliu lietumi, taip pat naudojamos sėklos be GMO, kurios dauginamos 

natūraliu apdulkinimu. Laikui bėgant laukinės gamtos koridoriai apsups ūkį, 

sukurdami gyvybiškai svarbius ryšius tarp buveinių, kurios apsaugo ir atkuria 

nykstančias populiacijas.  

Š I O  Ū K I O  A L I E J U S :  okotijų

Pastaza regionas,  Ekvadoras

Po intensyvių idealios vietos paieškų 2014 m. „Young Living“ nusipirko 

žemės plotą Britų Kolumbijoje, Kanadoje, kur įkūrė Northern Lights ūkį. 

Čia auginamos juodosios eglės, iš kurių išgaunamas eterinis aliejus įeina į 

daugelio populiarių mišinių sudėtį. Šioje švarioje teritorijoje medžiai auga be 

jokių sintetinių cheminių medžiagų ar trąšų.

Š I O  Ū K I O  A L I E J U S :  Northern Lights juodų jų eglių

Northern Lights ūkis ir distiliavimo gamykla
Fort Nelsonas,  Britų Kolumbija ,  Kanada

Neapolis ,  Aidahas,  JAV

Highland Flats medžių ūkyje auga visus metus žaliuojantys spygliuočiai – iš 

jų gaminami „Young Living“ eteriniai aliejai. Čia vyksta kasmetiniai „Young 

Living“ žiemos derliaus ėmimo ir pavasario sodinimo projektai. Jų metu 

BRAND partneriai gali tiesiogiai dalyvauti „Seed to Seal“ procese ramioje 

kaimo vietovėje ir patirti jaudulį prisidedant prie darbo pirmoje pasaulyje 

visiškai automatizuotoje, modernioje eterinių aliejų distiliavimo gamykloje. 

Š I O  Ū K I O  A L I E J A I :  Aidaho dygių jų eglių •  pilkų jų kėnių •  

Aidaho kaliforninių kėnių

Highland Flats medžių ūkis  
ir distiliavimo gamykla



1 2 7 Ū KIA I  VISA ME PASAULYJE

Kalipay kokosų ūkis įsikūręs vešlioje tropinėje Filipinų vietovėje. Kalipay 

kokosų ūkis - pagrindinis „Young Living“ kokosų aliejaus tiekėjas. Mes 

renkamės Kalipay ūkį, nes čia, kaip ir „Young Living“, yra siekiama dalintis 

ir remti bendruomenes – kasmet aukojama dalis pelno kovai su skurdu per 

švietimo, lyderystės ir technologijų stipendijų programas. Kalipay kokosų 

ūkyje taip pat naudojama žalioji chemija – tai nauja sritis, remianti efektyvų 

išteklių naudojimą bei atliekų pašalinimą produkcijos proceso metu. 

Š I O  Ū K I O  P R O D U K TA S :  kokosų aliejus

Kalipay kokosų ūkis
Polilo sala ,  Fil ipinai

Bella Vista ūkis

Trečiosios kartos Bella Vista ūkis taip pat yra ir šaltojo spaudimo aliejų 

gamybos vieta. Jis įsikūręs Italijoje, netoli nuo Kalabrijos Redžo – regiono, 

kuriame gaminama beveik 90 procentų bergamočių eterinio aliejaus 

visame pasaulyje! Jis įkurtas ankstyvaisiais 1930-aisiais. Ūkyje naudojamos 

geriausios praktikos, siekiant užtikrinti bergamočių eterinio aliejaus kokybę 

ir grynumą bei, žinoma, patenkinti šio populiaraus citrusinio aliejaus 

aukštą paklausą. Čia pilnai išnaudojami saulėto klimato privalumai – ūkio 

pastatams ne sezono metu naudojama saulės energija.

Š I O  Ū K I O  A L I E J U S :  bergamočių

Kalabrijos Redžas,  Itali ja



Keliaudamas po pasaulį Gary Young aptiko veiksmingas ožerškių uogas, kurios augo atokiame Kinijos Ningsios regione. Šis regionas 

pasižymi geografine įvairove: miškingi kalnai ir kalvos, dykumos, salpos ir baseinai, išraižyti Geltonosios upės. Drėkinimas iš Geltonosios 

upės palengvina ožerškių uogų, ožerškių tyrės ir ožerškių sėklų aliejaus produkciją. Gary žinojo, kad visas pasaulis turi sužinoti apie 

šį ypatingą vaisių, todėl užmezgė partnerystę su šeimos vadovaujamu Ningxia Wolfberry ūkiu ir distiliavimo gamykla – populiarios 

produktų linijos „NingXia Red®“ gaminių ir kitų produktų tiekėju.

Ningxia Wolfberry ūkis  
ir distiliavimo gamykla

Ningsia ,  Kinija

Š I O  Ū K I O  P R O D U K TA I :

„NingXia Red®“ gėrimas •  „NingXia Nitro“ papildas •  „NingXia Zyng“ gėrimas



Rodyklė
3 Wise Men   31
30-Oil Collection   47

A
Abundance   31
Acceptance   32
Active & Fit Kit  47
Angelica 16
Animal Scents® Inner Balance   42
Animal Scents® Pet Care   42
Animal Scents® Pet Fresh   42
Animal Scents® Pet Renew   42
Animal Scents® PuriClean   42
Aria Ultrasonic Diffuser   49
AromaEase   32
Aroma Life   32
Aroma Siez   32
ART® Gentle Cleanser   98
ART® Light Moisturiser   98
ART® Refreshing Toner   98
ART® Renewal Serum   98
ART® Skin Care System   98
Australian Kuranya   32
Awaken   32

B
Balance Complete   79
Basic Starter Kit    112
Basil   16
Basil+   28
Bath & Shower Gel Base   63
Believe   32
Bergamot   16
Black Pepper   16
Black Pepper+   28
BLM   79
BLOOM by Young Living 
Brightening Cleanser   96
BLOOM by Young Living 
Brightening Essence   96
BLOOM by Young Living 
Brightening Lotion   96
BLOOM by Young Living 
Collagen Complete                     79, 96
Blue Tansy   16
Brain Power   32
Breathe Again® Roll-On   44

C
Caraway   16
Cardamom+   28
Carrot Seed   16
Car Vent Diffuser   49
Car Vent Diffuser Replacement Pads   50
Cassia 16
CBD 103
CBD Premium Starter Kit    112
Cedarwood   17
Cel-Lite Magic Massage Oil   46
Charcoal Bar Soap   63
Charcoal Lantern Diffuser   50
Christmas Spirit   33
CinnaFresh Deodorant   67
Cinnamint Lip Balm   99
Cinnamon Bark   17
Cinnamon Bark+   28
Cistus   17
CitraGuard Deodorant   67
Citronella   17
ClaraDerm   65
Clarity   33
Clary Sage   17
Clove   17
Clove+   28

Coconut-Lime Moisturising Body Butter   65
ComforTone 79
Common Sense   33
Cool Azul   33
Cool Azul Sports Gel   65
Copaiba   17
Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner      71
Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo   71
Coriander+   28
Cumin+   28
Cypress   17

D
Davana   18
Deep Relief® Roll-On   44
Desert Mist Diffuser   50
Detoxzyme   79
Dewdrop Diffuser   50
Di-Gize®   33
Dill   18
Dill+   28
Divine Destiny Collection  48
Dorado Azul   18
Dragon Time   33
Dragon Time Bath & Shower Gel   63
Dragon Time Massage Oil   46
Dream Catcher   33

E
Easy Breeze Awakening Shower Steamers    63
Egyptian Gold   33
Elemi   18
Ember Diffuser  50
En-R-Gee   34
EndoFlex  34
Essentialzyme   79
Essentialzymes-4   79
Eucalyptus Blue   18
Eucalyptus Globulus   18
Eucalyptus Radiata   18
Evening Peace Bath & Shower Gel   63
Everyday Oils   48
Exodus II   34
Extra-Strength CBD Premium Starter Kit     112

F
Feather the Owl Diffuser               50
Feelings   48
Fennel   18
Fennel+  28
Finca Botanica Farm Collection  48
Forgiveness   34
Frankincense   19

G
Gary’s Light  34
Gary’s True Grit Chocolate-Coated 
Wolfberry Crisp Bars   84
Gary’s True Grit Einkorn Flakes Cereal   84
Gary’s True Grit Einkorn Granola   84
Gathering 34
Genesis Hand & Body Lotion   65
Gentle Baby   34
Geranium   19
Geranium Bourbon  19
German Chamomile   19
Ginger   19
Ginger+   28
GLF   34
Golden Touch 1  48
Golden Turmeric  79
Goldenrod 19
Grapefruit   19
Grapefruit Lip Balm   99
Gratitude   35
Grounding   35 

H
Harmony   35
Haven Diffuser  50
Helichrysum   19
Higher Unity  35
Highest Potential   35
Hinoki   20
Hong Kuai   20
Humility 35

I
ICP   80
Idaho Blue Spruce   20
Idaho Grand Fir   20
IlluminEyes   80
ImmuPower   35
Inner Child   35
Inner Defense   80
Inspiration 36

J
Jade Lemon   20
Jasmine   20
Joy   36
Juniper   20
JuvaCleanse   36
JuvaFlex   36
JuvaPower   80

K
KidScents® DreamEase  60
KidScents® GeneYus   60
KidScents® KidCare   60
KidScents® KidPower  60
KidScents® MightyPro                 59, 80
KidScents® MightyZyme                 59, 80
KidScents® Refresh  60
KidScents® Shampoo   60
KidScents® Toothpaste                    60
KidScents® TummyGize   60
Kunzea   20

L
Lady Sclareol   36
Lantern Diffuser   50
LavaDerm After-Sun Spray   66
LavaDerm Cooling Mist   66
Lavender   21
Lavender Bath & Shower Gel   63
Lavender Calming Bath Bombs   64
Lavender Conditioner   71
Lavender Foaming Hand Soap   64
Lavender Hand & Body Lotion   66
Lavender Honey   84
Lavender Lip Balm   99
Lavender Mint Daily Conditioner   71
Lavender Mint Daily Shampoo   71
Lavender-Oatmeal Bar Soap   64
Lavender Shampoo   71
Lavender+   29
Ledum   21
Lemon   21
Lemon Myrtle   21
Lemon+   29
Lemongrass   21
Lemongrass+   29
Life 9   80
Light of Hope  36
Light The Fire   36
Lime   21
Little Oilers PSK with Feather the Owl Diffuser 112
Live Your Passion   36
Longevity   37
Lucia Artisan Diffuser  51
Lushious Lemon  37
Lustre Artisan Diffuser  51 



M
M-Grain   37
Magnify Your Purpose   37
Marjoram   21
Marjoram+   29
Master Formula  80
MegaCal   81
Melissa   21
Melrose   37
Mineral Sunscreen Lotion SPF 50   66
Mirah Luminous Cleansing Oil   99
Mirah Lustrous Hair Oil   71
Mirah Shave Oil   66
Mister   37
Morning Start Bath & Shower Gel   64
Motivation   37
MultiGreens   81
Myrrh   22
Myrtle   22

N
Nature’s Ultra Calm CBD Roll-On   104
Nature’s Ultra CBD Beauty Boost   104
Nature’s Ultra CBD Muscle Balm   104
Nature’s Ultra Cinnamon CBD Oil   104
Nature’s Ultra Citrus CBD Oil   104
Nature’s Ultra Cool Mint CBD Oil   104
Neroli 22
Ningxia Dried Wolfberries   76
NingXia Nitro   76
NingXia Red®   76
NingXia Red® Combo Pack   76
NingXia Red® Singles   76
NingXia Zyng   76
Northern Lights Black Spruce   22
Nutmeg   22
Nutmeg+   29

O
Ocotea   22
Oils of Ancient Scripture   48
Olive Essentials   81
OmegaGize3®   81
One Heart   37
Orange   22
Orange Blossom Facial Wash   99
Orange+   29
Oregano   22
Oregano+   29
Ortho Ease Massage Oil   46
Ortho Sport Massage Oil   46

P
Palo Santo   23
PanAway   38
Parsley+   29
Patchouli   23
Peace & Calming®   38
Peace & Calming® II   38
Peace & Calming® Roll-On   44
Peppermint   23
Peppermint-Cedarwood Bar Soap      64
Peppermint+   30
Pine   23
Present Time  38
PSK with Aria Diffuser       111
PSK with Charcoal Lantern Diffuser     111
PSK with Desert Mist Diffuser        111
PSK with Dewdrop Diffuser        111
PSK with NingXia         110
PSK with Thieves®         110
Progessence Phyto Plus   66
Protein Power Bites   84

R
Raindrop Technique®   48
Raven   38

Ravintsara   23
Relaxation Massage Oil   46
Release   38
Relieve It   38
Roman Chamomile   23
Rose   23
Rose Ointment   66
Rosemary   23
Rosemary+   30
Royal Hawaiian Sandalwood™   24
RutaVaLa   38

S
Sacred Frankincense   24
Sacred Mountain   39
Sacred Sandalwood   24
Sage   24
Sage+   30
Sandalwood Moisture Cream   100
SARA   39
Satin Facial Scrub, Mint   100
Savvy Minerals® Blending Sponge   94
Savvy Minerals® Blush   89
Savvy Minerals® Bronzer Brush   94
Savvy Minerals® Brush Set   93
Savvy Minerals® Concealer Brush   94
Savvy Minerals® Contour Brush   94
Savvy Minerals® Eyeliner Brush   94
Savvy Minerals® Eyeshadow   92
Savvy Minerals® Eyeshadow Palette   92
Savvy Minerals® Foundation Powder       89
Savvy Minerals® Full-Coverage 
Liquid Foundation Brush  94
Savvy Minerals® Lengthening Mascara   92
Savvy Minerals® Lip Gloss   90
Savvy Minerals® Lip Luxe   89
Savvy Minerals® Lipstick   90
Savvy Minerals® Liquid Concealer   88
Savvy Minerals® Liquid Foundation   88
Savvy Minerals® Mascara   92
Savvy Minerals® Mattifying Primer   88
Savvy Minerals® Poppy Seed Lip Scrub             90, 99
Savvy Minerals® Tangerine-Infused Lipstick     90
Savvy Minerals® Veil   89
Savvy Minerals® Volumizing Mascara   92
SclarEssence   39
Seedlings® Baby Lotion              62
Seedlings® Baby Oil   62
Seedlings® Baby Wash & Shampoo      62
Seedlings® Baby Wipes        62
Seedlings® Calm         62
Seedlings® Diaper Cream         62
Sensation   39
Sensation Bath & Shower Gel   64
Sensation Massage Oil   46
Shutran®                     39, 70
Shutran® 3-in-1 Men’s Wash   70
Shutran® Bar Soap   64, 70
Shutran® Beard Oil   70
Shutran® Shave Cream   70
Slique® Bars   77
Slique® Essence   77
Slique® Tea   77
Spearmint   24
Sulfurzyme   81
Super C   81
Super Cal   81
Super Vitamin D   81
Surrender   39
Sweet Aroma Diffuser   51

T
Tangerine   24
Tangerine+   30
Tarragon+    30
Tea Tree   24
The Gift   39
Thieves®              39, 56

Thieves®+                                      30, 58
Thieves® AromaBright Toothpaste                    56
Thieves® Cleansing Soap                          64, 60
Thieves® Dental Floss                              56
Thieves® Foaming Hand Soap                  56, 65
Thieves® Foaming Hand Soap Refill   57
Thieves® Fresh Essence Plus Mouthwash          57
Thieves® Household Cleaner   57
Thieves® Laundry Soap   57
Thieves® Mints   57
Thieves® Roll-On                                     44, 57
Thieves® Spray   58
Thieves Vapour Rub                                     58, 66
Thieves® Washing Up Liquid   56
Thieves® Waterless Hand Purifier   58
Thieves® Whitening Toothpaste       58
Thyme   24
Thyme+   30
Tranquil Roll-On   44
Transformation   40
Trauma Life   40

U
Ultrasonic Diffuser   51
USB Diffuser   51

V
Valerian   25
Valor®   40
Valor® Deodorant   67
Valor® Bar Soap   65
Valor® Roll-On   44
Vanilla 25
Vetiver   25
Viya Diffuser  51

W
White Angelica   40
Wintergreen   25
Wolfberry Eye Cream   100

X
Xiang Mao   25

Y
Ylang Ylang   25
Young Living Citrus Fresh®   40
Young Living Citrus Fresh® 
Energising Shower Steamers        65
Young Living Citrus Fresh®+   30
Young Living Purification®   40
Young Living R.C.®   40
Young Living Stress Away®   40
Young Living Stress Away® Roll-On   44
Young Living Stress Away® 
Relaxing Bath Bombs         65
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex   46



1 3 1

Gamtos turtai –  
tai mūsų turtai.

Norėdami pateikti užsakymus, užsukite 
į svetainę: YoungLiving.com.

384957 
LT v.1

R

www.fsc.org

N001837FSC R


