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Framsida: Timjan blomma

Varje år ser vi fram emot att släppa en produktguide som innehåller fler livsändrande produkter än året innan.
Den innehåller inte bara de bästa, mest innovativa tilläggen till vår produktlinje, utan den ger också en glimt av de 
storslagna förvandlingarna vi genomgår som företag.

Vårt mål är att hjälpa varje medlem av den globala Young Living-familjen på hans eller hennes resa mot personlig 
förvandling med de renaste, högkvalitativa eteriska oljorna, tillskotten och personliga hudvårdsprodukterna som 
finns på marknaden. De följande sidorna är en behändig guide för att skapa markanta förändringar på alla plan i 
ditt liv.

Under årens lopp har vi arbetat hårt för att hitta eteriska oljor av högsta kvalitet som ger naturens levande energi 
till alla, överallt! Vi är stolta över att kunna dela dessa fantastiska produkter med dig. Oavsett var du befinner 
dig på livets resa önskar vi att du ska få bättre välbefinnande, syfte och överflöd genom de hundratals naturliga, 
välgörande produkter som finns i den här katalogen och genom de berikande upplevelser som väntar dig på Young 
Living.

Välkommen till Young Living

Grundarna Mary och Gary Young



En del Young Living-produkter finns inte i vissa länder där Young Living verkar. Titta på landskoderna under varje 
produktbeskrivning. Produkter kan köpas för demonstrationsändamål och personligt bruk.
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 Lehi, UT

St. Maries, ID

 Cambridgeshire,
Storbritannien

Simiane-la-Rotonde,
Frankrike

Singapore

Salalah, Oman

Queensland,
Australien

Tokyo, Japan
Mona, UT

Guayaquil, Ecuador

Länder med Young Living-distributörer

Young Livings internationella kontor

Young Living-gårdar

Highland Flats, ID

Iquitos, Peru

Hong Kong, China

Lima, Peru

Taitung, Taiwan

Almog, Israel

Calgary, Kanada

Efter att ha blivit allvarligt skadad i en skogsolycka 
började Gary Young leta efter naturliga alternativ till 
traditionella medicinska behandlingar. Han provade sig 
fram med många olika kombinationer, och de hjälpte 
honom att få tillbaka känseln i benen och gjorde till slut 
att han kunde gå igen. Även om han fortfarande hade 
mycket ont började han redan då att hjälpa andra att 
hela sig själv på samma sätt. 

Några år senare upptäckte han naturens gåva i form 
av eteriska oljor. Han blev övertygad om deras helande 
verkan och började genomföra omfattande forskning för 
att upptäcka deras enorma terapeutiska egenskaper.

Denna forskning, tillsammans med Garys mångåriga 
erfarenhet av gårdsarbete, inspirerade honom att lära sig 
att odla skörda växter och träd samt extrahera värdefull 
olja. Han byggde sin första extraheringsanläggning 1993 
och 1994 byggde han sitt första stationära destilleri 
där han utvecklade en egen destilleringsteknik för 
att producera eteriska oljor – så föddes Young Living 
Essential Oils!

Under de senaste två årtiondena har Young Living 
växt enastående snabbt. Gary har utvecklat innovativa 
gårdar och destillerier, gjort häpnadsväckande 
upptäckter från både uråldriga civilisationer och 
modern vetenskap samt utfört kliniska studier om 
användning av eterisk olja med fenomenala resultat! 
Tack vare hans outtröttliga engagemang är Young Living 

idag världsledande inom eteriska oljor. 

Young Living är det enda företaget inom eteriska 
oljor som äger, driver och minutiöst kontrollerar sina 
egna gårdar och destillerier. Med sju gårdar och sex 
destillerier på fyra kontinenter, partners världen runt 
som odlar och destillerar på uppdrag av Young Living, 
och hundratusentals kunder över hela världen, är vi 
verkligen ledande inom vårt område.

Vi strävar ständigt efter att uppfylla vårt uppdrag: Att 
verka för naturens levande energi – eteriska oljor – 
genom att uppmuntra till helande och upptäckter samt 
inspirera människor att uppnå välbefinnande, syfte och 
överflöd.

YOUNG LIVING I HELA VÄRLDEN
Young Living ger vitalitet till alla världens hörn, vi 
levererar till mer än 100 länder. Vi lanserade nyligen 
Young Living i Ecuador och Singapore, det tog oss 
ytterligare ett steg närmare målet att ha eteriska oljor i 
varje hem. Vi har kontor i USA, Japan, Storbritannien, 
Australien, Singapore, Ecuador, Mexiko, Peru, Kanada, 
Hong Kong och vi planerar att lansera våra produkter 
på en eller två nya marknader om året under nästa 
årtionde.

Om Young Living 
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Upplev eteriska oljor
Eterisk olja är den aromatiska vätska som finns i buskar, 
blommor, träd, rötter, kåda och frön. Dessa oljor, som 
också kallas naturens levande energi, innehåller unika 
beståndsdelar med terapeutiska egenskaper. Eterisk 
olja extraheras från växter med hjälp av ångdestillering 
och är högt koncentrerade – mycket kraftfullare än 
torkade örter. Eterisk olja har använts av forna tiders 
civilisationer och kan införlivas i modernt dagligt liv på 
många olika sätt, de kan antingen förtäras, inandas eller 
appliceras direkt på huden. 

Eteriska oljor är värdefulla resurser på grund av de 
många olika fördelar som de ger både kropp och själ. 
Undersökningar visar att eteriska oljor är både fysiskt 

och psykiskt stimulerande. Av detta skäl anses dessa 
oljor ofta vara den saknade länken i modern medicin 
– det som förenar österländsk och västerländsk tro 
och utövning för att främja fysiskt, känslomässigt och 
spirituellt välbefinnande. 

Young Livings höga kvalitetskrav innebär att vi 
framställer rena, eteriska oljor med en komplett, 
optimal blandning av växtkemikalier för att garantera 
bästa möjliga verkningsgrad och resultat.

Se sidan 5 för mer information om Young Livings Seed 
to Seal®-process.

Gary Youngs höga kvalitetskrav garanterar att Young Living 
producerar de mest effektiva eteriska oljorna.

Se respektive produktetikett för säkerhetsinformation. * Jasmin och neroli är absoluter eller essenser snarare än eteriska oljor.



INANDNING
Att inandas vissa eteriska oljor förhöjer sinnena och kan ha många positiva 
effekter på kroppen. Prova dessa idéer för att använda eteriska oljor för inandning:

• Andas in direkt från flaskan.
• Använd med en av Young Livings doftspridare.
• Häll försiktigt varmt vatten i en skål och tillsätt några droppar eterisk olja.
  Täck huvudet och skålen med en handduk. Ta djupa och långsamma andetag.

LOKAL APPLICERING
Många eteriska oljor kan användas direkt på huden:

• Häll 2 – 3 droppar olja i handflatan eller direkt på appliceringsstället. Massera 
in oljan i huden med en cirkelrörelse. Upprepa om du vill.

• Använd en av Young Livings roll-ons med eterisk olja eller sätt en roll-on-
insats på din favoritolja för riktad applicering.

VARNING: Eteriska oljor är mycket kraftfulla och vissa kan verka irriterande på huden. Om huden blir 
irriterad, applicera Young Livings V-6 Enhanced Vegetable Oil Complex eller ren vegetabilisk olja på 
huden för att späda ut oljan.

Så här använder du eteriska oljor
Följ guiden nedan – och anvisningarna på etiketten – för att uppleva de enastående, hälsofrämjande egenskaperna hos 
eteriska oljor.
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SEED TO SEAL-PROCESSEN BESTÅR AV FEM VIKTIGA STEG:

“Från Frö till Försegling”(Seed to Seal™)
Young Living kan framställa ren eterisk olja genom att noggrant kontrollera hela Seed to Seal-processen – från val av 
frön tills oljan är förseglad i flaskan.

FRÖ 
Kraftfulla eteriska oljor kommer från växtarter som har verifierats av Young Living 
och experter inom området genom vetenskaplig forskning, fältstudier, samarbete med 
universitet och odlingscertifiering på plats. Att välja frön som ger bästa terapeutiska 
värde är ett viktigt första steg i Seed to Seal-processen.

ODLA
Young Livings kunskap om markförberedning, balans mellan sol och vatten, ansvarsfull 
kontroll av ogräs och ohyra samt varsamma skördemetoder garanterar att stränga 
kvalitetskrav uppfylls. Vi utför hela tiden mer forskning och vårt mål är att kontinuerligt 
odla aromatiska växter av allra högsta klass.

DESTILLERA 
Young Livings unika ångdestillering med låg temperatur och lågt tryck garanterar 
att de hälsosamma beståndsdelarna i varje sats eterisk olja inte går förlorade under 
extraktionen. Processen slutförs i precis rätt tid för att garantera att alla välgörande 
beståndsdelar finns med för att maximera kvaliteten på oljan.

TESTA
Varje sats destillerad olja genomgår noggranna tester – både på våra egna labb 
och i oberoende kontroller – för att garantera renhet och verkningsgrad. Varje olja 
testas under de olika destillationsstegen för att garantera att växtens alla välgörande 
egenskaper tas tillvara.

FÖRSEGLA 
Young Living slutför Seed to Seal-processen genom att varsamt försegla och granska 
varje flaska med eterisk olja på vår egen kliniskt rena anläggning och levererar dem 
sedan till medlemmar över hela världen. Flasketiketterna har detaljerad information 
som gör att Young Living kan spåra varje flaska med eterisk olja tillbaka till källan.  

Mer information om Seed to Seal-processen finns här www.youngliving.com
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ST. MARIES, IDAHO, USA
Gary köpte dessa 200 tunnland orörd jordbruksmark 1992. Marken 
hade aldrig tidigare plöjts upp eller utsatts för någon form av 
kemikalier, bekämpningsmedel eller konstgödning. Gårdens jordmån, 
klimat och rena luft gör det till en perfekt plats att odla lavendel, 
citronmeliss och renfana.

MONA, UTAH, USA
Gården består av nästan 1 600 tunnland, och här finns världens 
största privatägda destilleri för eteriska oljor. Romersk kamomill, isop, 
muskatellsalvia, gullris och lavendel odlas för destillering och många 
andra växter odlas här för forskning och demonstration.

HIGHLAND FLATS I NAPLES, IDAHO, USA
Sedan 2000 har Young Living-oljorna balsamgran, cederträ, tall och 
Idaho-blågran producerats på gården Highland Flats. Här på gården 
har vi vår årliga vinterskörd och många distributörer kommer och 
hjälper till med det hårda men givande arbetet med att skörda och flisa 
förväxt balsamgran, ceder och tall och sedan transportera flisorna till 
vår nya destilleringsanläggning. Distributörerna kan även delta i det 
årliga nyplanteringsprojektet. Tusentals nya balsamgranar och Idaho-
blågranar planteras varje år för att ersätta de skördade träden och 
säkra framtida tillgång. 

På Young Livings egna gårdar kan vi kontrollera odling, destillation, råvaror och testning för våra eteriska oljor. 
Gary Young reser runt i hela världen för att hitta de bästa odlingsmarkerna med hänsyn till klimat, jordmån och 
växtförhållanden för växterna som används för Young Livings eteriska oljor. Tack vare att vi har egna gårdar har vi 
kunnat utveckla vår exklusiva Seed to Seal®-process, som är en garanti för att alla Young Living-produkter håller den 
förstklassiga kvalitet som kunderna har vant sig vid.

Young Living-gårdar

SIMIANE-LA-ROTONDE, FRANKRIKE
Provence i Frankrike är känt för sina böljande kullar och gårdar med 
väldoftande lavendel. Här ligger Young Livings tredje gård, landets 
enda USA-ägda lavendelgård. På gården odlas lavendel, lavandin, 
rosmarin och muskatellsalvia.
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GUAYAQUIL, ECUADOR
Sedan 2005 har Young Living haft en gård i Guayaquil, Ecuador. Växter 
som odlas, skördas och destilleras här är bland annat blå eukalyptus, 
dorado azul, citrongräs, rosa morta, oregano, ylang ylang och basilika. 
Växtmaterialet från palo santo, ruta och ocotea transporteras till 
gården från olika delar av Ecuador för destillering. Ecuador-gårdens 
moderna destilleri är det största i hela Sydamerika.

SALALAH, OMAN
2010 började Gary extrahera Boswellia sacra, helig frankincense, i 
Salalah, Oman. Young Living har avtal med lokala skördare för att 
garantera tillgång på kådan och har köpt jordbruksmark i Oman för att 
öka odlingen och möta den växande efterfrågan på denna värdefulla 
olja. För första gången på århundraden destilleras Boswellia Sacra i 
Oman, och Young Living är det första och enda företaget i världen 
som har tillstånd att exportera denna dyrbara olja och leverera den till 
västerlandet.

IQUITOS, PERU
Efter mycket efterforskningar och interaktion med myndigheterna har 
Young Living köpt mer än 3 400 tunnland vild regnskog i Amazonas, 
där vi kommer att bygga ett destilleri, forska om vilda, inhemska växter, 
och destillera dem för att producera Young Living-eteriska oljor.

ALMOG, ISRAEL
Tillsammans med en lokal odlare har Young Living uprrättat en gård och ett destilleri i Almog, Israel. På denna 
gård, som ligger nära Döda havet, görs banbrytande botanisk forskning och härifrån kommer den eteriska oljan 
Micromeria som kunde fås exklusivt på konventet 2013.

TAITUNG, TAIWAN
Efter två forskningsresor till Taiwan påbörjade Gary under 2012 ett jordbrukssamarbete med den lokala läkaren 
Ginn S. Lee för att producera de eteriska oljorna Hong Kuai och Xiang Mao i vackra omgivningar i Taitung-regionen. 
Dessa två eteriska oljor är bland de mest sällsynta i hela världen och har stor symbolisk betydelse för invånarna i 
Taiwan.
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Ta de första stegen mot ett hälsosammare, lyckligare och rikare liv genom att bli en oberoende Young Living-
distributör. Som distributör får du många förmåner, bland annat:  

• 24 procent rabatt på detaljhandelspriset 
• Möjligheten att tjäna provision 
• Möjligheten att vara med i Essential Rewards-programmet 
• Kunskapen om att du är en del av en världsomspännande rörelse vars mål är att hjälpa andra

Registrera dig som distributör genom att kontakta din lokala Young Living-distributör, ring vår 
kundtjänstavdelning eller gå till www.youngliving.com för mer information.

Ställdig upp för framgång och välja en av våra tre inledande startpaket som inkluderarbanbrytande affärs 
byggmaterial och varuprover. Dåregistrerar dig som distributörgenom att kontakta din lokala Young Living 
distributör, ringa vår kundtjänst ellerbesöka www.youngliving.com för mer information

Komma igång 

Start Kit "Basic"

Välkommen till Young Living

Eteriska Oljor En snabb översikt

En resurs guide för distributörer

Tillsammans når vi framgång

Produktkatalog

Prislista

Provörpackningar

NingXia Red Engångsförpacknung 

(60ml) x 2

Stress Away 5ml

Lavendel provförpackning (0.25ml) x 2

Pepparmynta provförpackning (0.25ml) x 3

Peace & Calming provförpackning 

(0.25ml) x 4

Citron provförpackning (0.25ml) x 5

Thieves provförpackning (0.25ml) x 6

AromaGlide kul roll-on insats

Visitkort provörpackning x 2

KOD 467013

UK AT DE IE SE ES
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Start Kit "Premium"
Inkluderar Basic Starter Kit plus: 

Doftspridare för Hemmet x 1

Kit med oljor till vardags- bruk  x 1

KOD 4467213

Start Kit "Basic Plus"
Inkluderar Start Kit plus 

Doftspridare för Hemmet x 1

KOD 467113

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES
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Se till att du alltid har fördelarna hos dina Young Living favoritprodukter till hands med det bekväma Essential 
Rewards autoship-programmet där produkter problemfritt levereras från oss direkt till din dörr! Essential Rewards 
autoship-programmet och dess många fördelar är bara tillgängligt för Young Living-distributörer och finns som två 
alternativ:

• Garanterade månadsleveranser 
• Rabatterade priser på exklusiva produktkollektioner
• Reducerade leveranskostnader 
• Rätt till kompensation 
• Samla Rewards-poäng för kostnadsfria produkter 
• En fri månad per år

Registrera dig sedan genom att kontakta din lokala distributör, ringa vår kundtjänstavdelning på 0207 
93400 eller gå till www.youngliving.com för mer information.

Varör inte välja ett av dina Young Living favoritprodukter eller ett av våra praktiska Essential Rewards-
produktpaket. 

Essential Rewards 

Hemmets kit

Purification 5ml x 1
Citron 5ml x 1
NingXia Red Portionsförpackningar (60 ml) x 1
Deep Relief Roll-On x 1
Thieves Hand Rengöring x 1
Thieves Löddrande Handtvål x 1
Thieves Aromabright Tandkräm x 1
Thieves Tandtråd x 1

KOD 472613

UK AT DE
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Skönhets kit

ART Löddrande Rengöringskräm x 1
ART Ansiktsmask x 1
1 Mask, Sandelträ Fuktighetskräm x 1

Progessence Phyto Plus x 1

KOD 472813

Det balanserande kit

Valor 5ml x 1
Peace & Calming 5ml x 1
Lavendel 5ml x 1
Frankincense 5ml x 1
Omegagize 3 x 1

Stress Away Roll-On x 1

KOD 472913

Välmående kit

NingXia Red 750ml x 2
Longevity mjuka gelékapslar
Slique Essence
Life 5™

KOD 472713

Livsstils kit

NingXia Red 750ml x 2

Schampo med Lavendel och Pepparmynta x 1

Balsam med Lavendel och Pepparmynta x 1

Stress Away Roll-On x 1

Thieves x 1

KOD 473013

UK AT DE

UK AT DE SE

UK AT DE SE

UK AT DE SE
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Bergamott Citrus bergamia

Den eteriska oljan Bergamott har en lätt och 
citrusaktig doft som skapar en avslappnande 
effekt och hjälper till att bygga upp 
självförtroendet och lyfta humöret. 
Bergamott, Citrus bergamia, har i många år 
använts inom folkmedicinen i Italien.

KOD 350313 15 ml

Basilika Ocimum basilicum

 Basilikaoljan har en stark, kryddig doft 
som är stimulerande för både kropp och 
sinne. Vid inhalering kan den främja 
koncentration och mental aktivitet. 
När basilikaoljan används vid massage 
kan den ha en avslappnande effekt på 
spända och ömma muskler.

KOD 350008   15 ml

Balsamgran (Idaho) Abies balsamea

Balsamgran (Idaho) är en barrträdsolja 
som destilleras i norra Idaho och har en 
frisk, upplyftande doft. Oljan används vid 
massage och den har en lindrande verkan 
på musklerna och fysiska besvär som kan 
uppstå i samband med träning.

KOD 331608   15 ml

Ros

Rena eteriska       oljor
Under de senaste tjugo åren har Young Living forskat 

kring och utvecklat Seed to Seal®-processen som 
skapar världens finaste eteriska oljor. Vi väljer de mest 
verkningsfulla frösorterna, följer rena odlingsprinciper, 
deltar i hela destillationsprocessen, utför strikta 
kvalitetskontroller, förseglar och inspekterar alla 
enskilda flaskor innan de varsamt levereras världen runt. 
Young Livings åtagande att överskrida kvalitets- och 
produktivitetsstandarderna inom industrin innebär att 
varje droppe eterisk olja innehåller de optimala nivåerna 
av gynnsamma egenskaper från växterna. Vårt mål är 
perfektion vilket skiljer oss från andra företag i branschen 
och gör oss till världsledaren inom eteriska oljor.

Apelsin Citrus sinensis

Apelsinoljan har en varm och fyllig 
citrusdoft som är både lugnande och 
upplyftande. Den skänker inre frid och 
väcker glädje i sinnet. Den är rik på den 
kraftfulla antioxidanten d-limonene.

Varning: Citrusoljor bör inte appliceras på hud 
som kommer att utsättas för direkt solljus eller 
ultraviolett ljus inom 48 timmar! 

KOD 360208 15 ml

UK AT DE IE
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Dorado Azul
Dorado Azul har en örtaktig doft och används 
utvärtes eller för aromabruk. 

KOD 359808 5 ml

Cypress Cupressus sempervirens

Cypressoljan har en frisk, örtig barrträdsdoft 
som är stärkande och uppfriskande.  
Lindrande vid förkylning och andningsbesvär 
samt främjar matsmältningen. Bra för fet hy 
samt problemhy.

KOD 353008 15 ml

Copaiba Copaifera Reticulata

Copaiba är den enda eteriska oljan som 
extraheras med tappning, på samma sätt som 
lönnsav och gummi. När copaiba-kådan har 
tappats, destilleras den vilket producerar en klar 
eterisk olja med en mättad och upplyftande 
trädoft. Historiskt har copaiba använts för att 
lindra smärtor i lederna och stärka kroppens 
naturliga svar på irritation och skador.

Varning: Rådfråga din läkare före användning om du 

använder blodförtunnande läkemedel!

KOD: 343108 15 ml

Cederträ Cedrus atlantica

Cederträoljan avger en varm doft som 
är lugnande och verkar avslappnande 
vid massage. Inom skönhetsvården 
används cederträolja sedan länge som en 
välgörande ingrediens i hudvårdsprodukter 
för fet hy.

KOD 350908   15 ml

Citronmeliss Melissa officinalis

Citronmeliss har en lätt, frisk, citronliknande 
doft som är stärkande och återupplivande 
samtidigt som den är lindrande och 
lugnande. Flera studier visar att citronmeliss 
kan vara välgörande för huden. Den 
kan också ha en lindrande verkan under 
vintermånaderna.

KOD 358908 5 ml

Citrongräs Cymbopogon flexuosus

Citrongräsoljan har en frisk citrusdoft med 
jordiga undertoner. Den har en uppfriskande, 
föryngrande, stimulerande och balanserande 
verkan samt bidrar till ökad mental skärpa.

KOD 358108 15 ml

Citron Citrus limon

Citronoljan har en lätt och frisk citrusdoft 
som är renande, vitaliserande och 
upplyftande. Den består till 68 procent 
av d-limonene, som är en mycket 
kraftfull antioxidant. Citronoljan är 
härligt uppfriskande i vatten och kan vara 
välgörande för huden.

Varning: Citrusoljor bör inte appliceras på hud som 
kommer att utsättas för direkt solljus eller ultraviolett 
ljus inom 48 timmar!

KOD 357813 15 ml

Cistus Cistus ladanifer

Den eteriska oljan Cistus (Cistus ladanifer) 
kommer från växtfamiljen solvända, 
känd för sina vackra buskar och en mild, 
honungsliknande doft. Det tros vara den 
växt som omnämns som ”vildros på Sharons 
slätt” i Bibeln, och den torra, träaktiga, 
hartsliknande doften av Cistus eterisk olja 
har många lugnande egenskaper. Den passar 
perfekt för att hjälpa till att lyfta fram positiva 
känslor och skapa ett öppet sinnestillstånd, 
särskilt under medling eller rådgivning.

 KOD 351813 5 ml
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Geranium Pelargonium graveolens

Geraniumoljan har en underbart upplyftande 
och lugnande blommig doft. Den är utmärkt 
för hudvård. Den används traditionellt för 
att främja det kardiovaskulära systemet och 
nervsystemet och en stor del av dess styrka 
ligger i dess förmåga att förnya hudvävnad.

KOD 355408 15 ml

Frankincense Boswellia carteri

Frankincenseoljan har en söt, varm, 
balsamisk doft som är stimulerande 
och upplyftande för sinnet. 
Frankincense är också en värdefull 
ingrediens i hudvårdsprodukter för 
torr och åldrande hud. De gamla 
egyptierna använde oljan i föryngrande 
ansiktsmasker.

KOD 354813 15 ml

Fänkål Foeniculum vulgare

Fänkål har en söt, jordig, anisliknande doft 
som skapar energi, vitalitet och fungerar 
balanserande. 

KOD 354213 15 ml

Eucalyptus Radiata
Den här varianten är en av de mest 
mångsidiga eukalyptusoljorna och den 
passar för att appliceras på huden, 
spridas i rum och även inhaleras direkt. 
Young Living har länge använt den 
som ingrediens i några av sina mest 
populära blandningar.

KOD 353808 15 ml

Eucalyptus Blue
Den här eteriska oljan växer och 
skördas i Ecuador. Den innehåller 
höga nivåer av de kraftfulla ämnena 
eukalyptol och alfa-pinen.

KOD 359708 5 ml

Eucalyptus Globulus
Eucalyptus globulus har en frisk, 
genomträngande doft. Oljan innehåller en 
hög andel eukalyptol som ofta ingår som 
huvudingrediens i munsköljningsprodukter. 
Den appliceras ofta utvändigt för att 
stimulera andningsorganen och ge lindring 
åt musklerna efter fysisk träning.

KOD 353908 15 ml

Enbär Juniperus osteosperma

Enbärsoljan har en frisk och lätt 
genomträngande trädoft. Den har en 
renande effekt på kropp, själ och sinne samt 
är välgörande för huden och urinvägarna.

KOD 357208 15 ml

Elemi Canarium luzonicum

Elemi tillhör samma botaniska släkt 
som frankincense och myrra. I Europa 
används den traditionellt inom 
hudvården. Elemi har högt anseende 
som ett medel som minskar fina 
linjer och rynkor, vårdar huden och 
ger lindring åt musklerna efter fysisk 
träning.

KOD 354008 15 ml
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Hinoki Chamaecyparis obtusa

OV: Den eteriska hinoki-oljan kommer från 
den japanska cypressen, Chamaecyparis 
obtusa, som hör hemma i centrala Japan. 
Hinoki anses vara ett virke av mycket 
hög kvalitet och är ett av de ”fem heliga 
träden från Kiso”.

KOD 307313 5 ml

UK AT DE IE SE

Idaho Blå Gran Picea Pungens

 Blågranen (Picea pungens) odlas, skördas 
och destilleras på Young Livings gård i 
Idaho och innehåller höga andelar av 
växtbeståndsdelarna alfapinen och limonen. 
Vid topisk applicering är blågranen känd för 
att lindra spända och stressade muskler.

KOD 309313 5 ml
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Grapefrukt Citrus paradisi

Grapefruktoljan har en frisk citrusdoft som 
är energigivande och upplyftande. Den är 
också bra för huden tack vare den kraftfulla 
antioxidanten d-limonene. I likhet med 
många andra kallpressade citrusoljor har den 
unika fettlösande egenskaper.

Varning: Citrusoljor bör inte appliceras på hud som 
kommer att utsättas för direkt solljus eller ultraviolett 
ljus inom 48 timmar!

KOD 356008 15 ml

Jasmin Jasminum officinale

Jasmin har en varm, exotisk, blommig doft 
som kan ha en avslappnande, lugnande 
och upplyftande verkan samt förbättra 
självförtroendet. Jasmin är välgörande 
för huden. Den har i alla tider använts i 
romantiska sammanhang.

KOD 356908 5 ml

Immortell Helichrysum italicum

Immortelloljan har en frisk, jordig, örtig 
doft som är upplyftande för sinnet. 
Blommorna kallas ofta för eterneller.

KOD 356308 5 ml

Ingefära Zingiber officinale

Ingefära har en varm, kryddig doft med 
energigivande effekt. Den stimulerar 
matsmältningsapparaten och används 
i allmänhet för att lindra och balansera 
matsmältningsbesvär.

KOD 355708 5 ml

Kryddnejlika Syzygium aromaticum

Kryddnejlikan har en söt, kryddig doft 
som är stimulerande och vitaliserande. 
Denna eteriska olja är på grund av sina 
enastående immunstärkande egenskaper 
en viktig ingrediens i blandoljan Thieves. 
Kryddnejlikans främsta beståndsdel är 
eugenol, ett ämne som bland annat används 
inom tandvården för att bedöva tandköttet. 

Varning: Rådfråga din läkare före användning om du 

använder blodförtunnande läkemedel!

KOD 352408 15 ml

Lavendel Lavandula angustifolia

Lavendeloljan har en frisk, söt, blommig 
och örtig doft som är lugnande och 
uppfriskande. Lavendel är den mest 
användbara eteriska oljan av alla och borde 
inte saknas i något hem. Lavendeloljan 
är en mycket uppskattad ingrediens i 
produkter för hud- och skönhetsvård.

KOD 357513 15 ml
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Patchouli Pogostemon cablin

Patchouli är mycket välgörande för 
huden och bidrar till att minska 
rynkor och hudsprickor. Det är 
ett universalmedel som stimulerar 
matsmältningsapparaten och lindrar 
tillfälligt illamående.

KOD 360808 15 ml

Palo Santo Bursera graveolens

Precis som frankincenseoljan är palo 
santo-oljan känd för sina andliga 
egenskaper och den användes 
traditionellt av inkafolket för att rena och 
befria själen från negativ energi.

KOD 360708 5 ml

Oregano Origanum compactum

Oregano-oljan har en varm och kryddig 
doft som inger en känsla av lugn och 
trygghet.

KOD 360508 15 ml

Ocotea Ocotea quixos

Ocotea extraheras från ett ecuadorianskt 
träd och har höga halter av alfa-humulen. 
Oljan hjälper till att stärka kroppens 
naturliga försvar mot irritation och 
obehag.

Risk för hudkänslighet. Förvaras utom räckhåll för barn. Om 

du är gravid, ammar, tar medicin eller har en medicinsk åkomma 

ska du kontakta en läkare före användning.

KOD: 355608 5 ml

Muskatellsalvia Salvia sclarea

Den eteriska oljan från muskatellsalvia 
innehåller naturliga fytoöstrogener. Oljan 
har en fyllig, varm, örtliknande doft som 
är upplyftande och avslappnande och 
den passar därför perfekt som del av en 
normal och hälsosam livsstil för den som 
drabbas av PMS. Den kan även hjälpa 
kvinnor i klimakteriet.

KOD 352108   15 ml

Myrra Commipihora myrrha

Myrra har en fyllig, rökig, balsamisk 
doft som är renande, upplyftande och 
vitaliserande. Myrraoljan används ofta i 
munvårdsprodukter.

KOD 359308 15 ml

Mejram Origanum majorana

Mejramoljan har en träig, kryddig och 
kamferliknande doft. Mejram är lugnande 
och har samtidigt har en värmande effekt på 
både kropp och sinne. Efter fysisk träning är 
den avslappnande på spända muskler, och 
den kan lindra tillfällig stress och oro.

KOD 358408 15 ml

Lime Citrus latifolia

Idag är Lime mest känd i världen för sin 
intensiva, kraftiga doft och smak med en 
mängd användningsområden. Lime eterisk 
olja har en uppiggande och stimulerande 
effekt på kropp och själ. När den appliceras 
på huden, kan limeoljan också förse 
stödjande antioxidanter och kan främja frisk 
hud.

Varning: Undvik användning på hudområden som ofta utsätts för 

långvarigt solljus eller UV-strålar. Undvik direkt solljus eller UV-strålar 

upp till 24 timmar efter applicering på huden.

KOD 307413 15 ml
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Romersk kamomill Chamaemelum nobile

Romersk kamomill har en varm, söt, 
örtliknande doft som är avslappnande 
och lugnande för både kropp och 
själ. Romersk kamomill som tillsätts i 
massageolja kan ha en välgörande effekt 
på muskelbesvär som uppkommit efter 
fysisk träning. Romersk kamomill var en 
av saxarnas nio heliga örter.

KOD 351208 5 ml

Pepparmynta Mentha piperita

Pepparmyntsoljan har en stark, ren och 
sval mintdoft. Den är en av de äldsta och 
mest uppskattade örterna.

KOD 361413 15 ml

Sandelträ Santalum album

Sandelträ används traditionellt som rökelse 
vid religiösa ceremonier och meditation. 
Dessutom är den upplyftande och 
avslappnande. Den har fuktgivande och 
balancerande egenskaper, och används 
därför mycket inom hudvården.

KOD 363408 5 ml

Salvia Salvia officinalis

Salvia har en kryddig, örtliknande doft. Den 
har uppmärksammats för sin förmåga att 
stärka sinnena och kroppens vitala centra. 
Salvia kan användas som en hjälp mot 
misströstan och psykisk trötthet.

KOD 363208 15 ml

Sacred Frankincense
Denna nya variant av Frankincense är ett 
komplement till Boswellia carteri, Young 
Livings vanliga Frankincense olja, och 
den är idealisk att använda när du söker 
djupare andlig insikt.

KOD 355013 5 ml

Rosmarin Rosmarinus officinalis

Rosmarinoljan har en frisk, örtig, söt och 
något medicinsk doft. Rosmarin är en 
stärkande olja som kan hjälpa den som 
känner sig utmattad att återfå sin mentala 
skärpa och vakenhet.

OBS: Ej lämplig för barn under 4 års ålder!

KOD 362608 15 ml

Ros Rosa damascena

Rosenoljan har en ljuvlig, stark, blommig 
och söt doft som är berusande och mycket 
romantisk. Den har använts inom hudvård 
i tusentals år och passar perfekt för torr 
eller åldrande hy.

KOD 362308 5 ml

Spearmint Mentha spicata

Spearmint (Mentha spicata) eterisk olja är 
ånga som destillerats från bladen med en 
mintig, lätt fruktig doft som är mjukare 
än pepparmynta. Spearmint som är rikt 
på antioxidanter hjälper till att främja 
andnings- och nervsystemet och kan 
också hjälpa till att öppna och frigöra 
emotionella blockeringar, vilket leder till 
en känsla av balans och välbefinnande. 
Spearmint används också till att stärka 
smaken i mat. 

KOD 363813 5 ml
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Ylang Ylang Cananga odorata

Ylang ylang har en söt, mjuk, blommig 
doft som gör den till en favorit bland 
romantiska dofter. Ylang ylang har 
en enastående förmåga att framkalla 
känslor av lugn och avslappning. Den 
kan vara till stor hjälp för att skingra 
känslor som ilska, stress och irritation.

KOD 365908 15 ml

Vintergröna Gaultheria procumbens

Vintergröna har en söt, myntalik doft. 
Den innehåller samma aktiva ingrediens 
(metylsalicylat) som björk och är 
välgörande vid massage för att lindra 
spänningar i nacke, axlar och muskler, 
exempelvis efter fysisk träning.

KOD 365808 15 ml

Vetiveria Vetiveria zizanoides

Vetiveria (Vetiveria zizanoides) har 
en tung, jordliknande doft som 
påminner om patchouli men med 
inslag av citron. Vetiveriaolja är 
psykologiskt förankrande, lugnande och 
stabiliserande.

KOD 365108 5 ml

Valeriana Valeriana officinalis

Valeriana, eller vänderot, har i tusentals 
år använts för sin lugnande, förankrande 
och känslomässigt balanserande effekt. 
Under de senaste trettio åren har dess 
avslappnande egenskaper undersökts 
kliniskt.

KOD 364808 5 ml

Timjan Thymus vulgaris

Timjanoljan har en varm och kryddig 
doft som är både kraftfull och 
genomträngande. Timjan har länge 
varit känd som en medicinsk ört och 
innehåller stora mängder tymol. 
Timjanoljan är en av de starkaste kända 
antioxidanterna.

KOD 365008 15 ml

Tangerin Citrus reticulata

Tangerin är en olja som kan ha en 
uppmuntrande verkan på själen och 
skänka en känsla av trygghet, och den 
innehåller dessutom stora mängder av 
den kraftfulla antioxidanten d-limonen.

Varning: Tangerinolja ska inte appliceras på 
hud som inom 12 timmar kommer att utsättas 

för direkt solsken eller ultraviolett ljus.

KOD 364408 15 ml

Tea Tree (Melaleuca Alternifolia)
Tea tree-oljan är mycket populär 
och uppskattad för sina många 
användningsområden. Den är välgörande för 
huden.

KOD 358708 15 ml

Tall Pinus sylvestris

Talloljan har en uppfriskande och 
upplivande doft. Den har många 
egenskaper gemensamt med

Eucalyptus globulus. Man kan med fördel 
blanda dessa två oljor, som då samverkar 
så att effekten av båda oljorna förhöjs.

KOD 361808 15 ml
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Bergamott

Aroma Life™

Aroma Life har en lugnande och 
stärkande inverkan på lymfsystemet och 
hjärtkärlsystemet. Den innehåller eteriska 
oljor som hjälper kroppen att slappna av.

Eteriska oljor: cypress, ylang ylang, immortell, 

mejram

KOD 330608 15 ml

Abundance™

Abundance (välstånd, överflöd) är en 
blandning av eteriska oljor som har 
skapats för att höja frekvensen i vårt 
energifält. När vår frekvens höjs aktiveras 
den så kallade lagen om attraktion på nya 
sätt och vi drar till oss nya möjligheter till 
välstånd och överflöd.

Eteriska oljor: apelsin, frankincense, patchouli, 

kryddnejlika, ingefära, myrra, kanelbark, gran

KOD 330008 15 ml

Aroma Siez™

Aroma Siez är avsedd att användas 
vid massage för att lindra ömhet och 
muskelspänningar orsakade av fysisk träning 
och aktivitet. Oljan är också välgörande för 
trötta fötter och för att lindra spänningar i 
huvud och nacke.

Eteriska oljor: basilika, cypress, pepparmynta, 

lavendel, mejram

KOD 330908 15 ml

Acceptance™

Acceptance stimulerar själen med hjälp av 
oljor som blandats särskilt för att stärka vår 
förmåga att acceptera oss själva och andra, 
oavsett sådant som vi upplever kan stå i 
vägen för det. Blandningen kan också hjälpa 
oss ta itu med sådant vi skjuter upp och 
förnekar.

Eteriska oljor: rosenträ, frankincense, sandelträ, 

geranium, blå renfana, neroli*

KOD 330308 5 ml

Eteriska       
oljeblandningar

Oljornas verkningsgrad och harmoni är av största 
vikt när en eterisk oljeblandning skapas. Young 

Livings mångåriga erfarenhet av noggrann forskning 
kombinerad med omfattande laboratorietester och 
odlingskunnande innebär att varje eterisk oljeblandning 
innehåller ingredienser som komplimenterar varandra 
och ger förväntade resultat. För att hålla sådana 
krävande standarder övervakar Gary Young utvecklingen 
och blandningen av Young Livings unika eteriska 
oljeblandningar.
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Christmas Spirit™

Upplev julsäsongens känslor och positiva 
energi hela året med de eteriska oljorna 
apelsin, kanel och gran.

Eteriska oljor: Apelsin, kanelbark, gran

KOD 3315 15 ml

Brain Power™

Brain Power innehåller eteriska oljor som är 
rika på seskviterpener, naturliga syresättande 
föreningar som stärker hjärnans funktion. 
Används för att klarna tankarna och öka 
den mentala skärpan och koncentrationen.

Eteriska oljor: sandelträ, citronmeliss, immortell, 
cederträ, blå cypress, frankincense, lavendel

KOD 331308 5 ml

Awaken™

Awaken är en inspirerande 
sammansättning av flera olika eteriska 
oljeblandningar som bidrar till att skänka 
inre medvetenhet och uppvaknande. 
Den här blandningen kan hjälpa dig 
att utvecklas i riktning mot din fulla 
potential.

Eteriska oljor: Joy, Present Time, Harmony, 

Forgiveness, Dream Catcher

KOD 331208 15 ml

Di-Gize™

Di-Gize är ett kosttillskott som har en 
stärkande och välgörande inverkan på 
matsmältningssystemet.

Eteriska oljor: dragon, ingefära, pepparmynta, 

enbär, fänkål, citrongräs, anis, patchouli

KOD 332408 15 ml

Common Sense™

Common Sense är en egenutvecklad 
blandning av eteriska Young Living-oljor 
som utformats för att förbättra den 
rationella beslutsamhetsförmågan vilket 
leder till ökat välbefinnande, syfte och 
överflöd.

Eteriska oljor: Frankincense, ylang ylang, 

ocotea, gullris, ruta, dorado azul, lime

KOD 309113 5 ml

Clarity™

Clarity främjar mental skärpa och 
vakenhet. Den innehåller en blandning av 
stärkande och stimulerande oljor, bland 
annat pepparmynta och rosmarin.

Eteriska oljor: basilika, rosenträ, romersk 
kamomill, kardemumma, geranium, jasmin*, 
rosmarin, citron, palmarosa, pepparmynta, 
bergamott, ylang ylang

KOD 332108 15 ml

Citrus Fresh™

Citrus Fresh är en avslappnande och 
lugnande blandning som är omtyckt av 
både barn och vuxna. Tack vare oljans 
höga innehåll av den starka antioxidanten 
d-limonene, framkallar den också känslor av 
välbefinnande, kreativitet och glädje. Citrus 
Fresh är en utmärkt luftrenare.

Varning: Citrusoljor bör inte läggas på hud som 
kommer att utsättas för direkt solljus eller ultraviolett 
ljus inom 48 timmar!

Eteriska oljor: apelsin, grapefrukt, mandarin, 

tangerin, citron, grönmynta

KOD 331808 15 ml

Believe™  

Den eteriska oljeblandningen Believe har 
formulerats med Idaho-blågran och ylang 
ylang från Young Livings gård i Ecuador 
och har en tilltalande doft som är både 
grundande och uppfriskande.

Eteriska oljor: Balsam gran (Idaho), koriander, 
bergamott, frankincense, blågran (Idaho) ylang 
ylang, geranium

KOD 466113 15 ml
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Grounding™

Grounding är en avslappnande och 
balanserande blandning eteriska oljor som 
verkar stabiliserande. Känslomässigt kaos 
kan leda till dåliga beslut. Grounding hjälper 
dig ta itu med verkligheten med en positiv 
inställning.

Eteriska oljor: coloradogran, tall, angelica, gran, 
cederträ, enbär, ylang ylang

KOD 334808 5 ml

Gratitude™

Gratitude är en lugnande blandning med 
eteriska oljor som har tagits fram för att 
muntra upp, verka lugnande och ge lindring 
åt kroppen samtidigt som den främjar 
tacksamhetskänslor.

Eteriska oljor: rosenträ, galbanum, balsamgran 

(Idaho), frankincense, myrra, ylang ylang

KOD 334608 5 ml

Gentle Baby™

Gentle Baby är en mjuk och väldoftande 
sammansättning eteriska oljor som har tagits 
fram särskilt för mödrar och spädbarn. Den kan 
ha en lugnande verkan under graviditeten och 
användes för att lugna oroliga bebisar.

Varning: Blandningen innehåller bergamott och citron som 

är ljuskänsliga ämnen. Applicera den inte på hud som inom 48 

timmar kommer att utsättas för direkt solsken eller ultraviolett ljus.

Eteriska oljor: geranium, jasmin*, ylang ylang, rosenträ, 
ros, romersk kamomill, citron, bergamott, lavendel, 

palmarosa

KOD 334508 15 ml

Forgiveness™

Forgiveness innehåller en samverkande 
blandning lugnande och upplyftande 
eteriska oljor som kan förbättra vår förmåga 
att ta itu med plågsamma minnen och 
komma över känslomässiga hinder.

Eteriska oljor: citronmeliss, angelica, bergamott, 
geranium, lavendel, ylang ylang, frankincense, citron, 
palmarosa, rosenträ, jasmin*, immortell, sandelträ, 
ros, romersk kamomill

KOD 333908 5 ml

En-R-Gee™

En-R-Gee har en upplivande verkan och 
innehåller en blandning av stimulerande oljor 
som traditionellt används för att återställa 
den mentala skärpan. Den är precis som 
namnet antyder; upplyftande och stärkande 
samt ökar energinivåerna.

Eteriska oljor: rosmarin, muskot, peppar, enbär, 
nejlika, balsamgran (Idaho), citrongräs

KOD 333608 15 ml

EndoFlex™

Endoflex innehåller en kombination av 
eteriska oljor som ökar kroppens energi 
och vitalitet 

Eteriska oljor: grönmynta, myrten, tysk kamomill, 
geranium, salvia, muskot 

KOD 333308 15 ml

Dragon Time™

Dragon Time innehåller en kombination av 
lugnande och balanserande eteriska oljor, 
bland annat muskatellsalvia, som innehåller 
naturliga fytoöstrogener. Rekommenderas 
särskilt till tonårsflickor och unga kvinnor.

Eteriska oljor: muskatellsalvia, lavendel, rölleka, 
fänkål, mejram, jasmin*

KOD 332708 15 ml

Exodus II™

Exodus II är en tidlös blandning av olivolja, 
myrra, kanel, frankincense, nardus och andra 
harmoniska eteriska oljor som har emotionellt 
renande och upplyftande egenskaper. Dessa 
aromater kommer från samma typ av växt 
som Moses använde till tempelrökelse och de 
tros också ha använts av Aron, Moses broder. 
Modern vetenskap visar att dessa oljor innehåller 
sammansättningar som kan främja ett normalt 
fungerande immunsystem.

Eteriska oljor: kassia, kalmus, nardus, myrra, galbanum, 

frankincense, kanelbark, isop

KOD 333813 5 ml
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Lady Sclareol™

Lady Sclareol utvecklades som en utsökt 
arom. Den förföriska blandningen av 
naturens mest väldoftande och hudvårdande 
eteriska oljor gör Lady Sclareol till en 
lockande och frestande parfym.

Eteriska oljor: rosenträ, muskatellsalvia, jasmin*, 
vetiveria, ylang ylang, renfana, geranium, sandelträ, 
apelsin, salvia, lavendel

KOD 337608 15 ml

JuvaFlex™

JuvaFlex är en sammansättning av 
oljor vars välgörande verkan på 
levern, matsmältningsapparaten och 
lymfsystemet har undersökts i olika 
studier. Blandningen kan även bidra till 
friska cellfunktioner.

Eteriska oljor: fänkål, rosmarin, blå renfana, 

geranium, immortell, romersk kamomill

KOD 337508 15 ml

Juva Cleanse™

Juva Cleanse stimulerar levern tack vare sin 
noggrant utvecklade blandning med eteriska 
oljor som stimulerar normala leverfunktioner.

Eteriska oljor: immortell, sellerifrö, ledum

KOD 339508 15 ml

Joy™

Joy är en lyxig, exotisk blandning med 
upplyftande övertoner som öppnar 
hjärtat och väcker känslor av kärlek 
och glädje. I doftspridaren har den en 
uppfriskande och upplyftande verkan.

Eteriska oljor: geranium, jasmin*, romersk 
kamomill, rosenträ, palmarosa, ros, citron, 

bergamott, mandarin, ylang ylang

KOD 337213 15 ml

Inner Child™

Blandningens söta doft kan stimulera respons 
från minnet och bidra till en återknytning till det 
autentiska jaget, vilket är ett av de första stegen i 
arbetet med att uppnå känslomässig balans.

Varning: Kan eventuellt göra huden känslig för sol.

Eteriska oljor: apelsin, jasmin*, gran, tangerin, sandelträ, 
neroli, ylang ylang, citrongräs

KOD 336008 5 ml

ImmuPower™

ImmuPower är en kraftfull blandning 
eteriska oljor, som skapar en väldoftande 
och trygg fristad samtidigt som den ökar 
den positiva energin.

Eteriska oljor: isop, ravensara, bergskyndel, 
kummin, nejlika, frankincense, solvända, 
oregano, renfana

KOD 336308 15 ml

Highest Potential™

Highest Potential är en exotisk blandning 
av eteriska oljor utformad för att stärka vår 
förmåga att uppnå vår högsta potential.

Eteriska oljor: Australian Blue, Gathering, jasmin*, 
blå cypress, lavendel, ylang ylang, geranium, 
cederträ, galbanum, blå renfana, frankincense, 
coloradogran, sandelträ, gran, ros, kanel

KOD 337308 5 ml

Harmony™

Harmony är en utsökt blandning av 
eteriska oljor som främjar fysiskt och 
emotionellt välbefinnande genom att 
skapa harmoni och balans i kroppens 
energisystem.

Eteriska oljor: lavendel, geranium, romersk 
kamomill, sandelträ, gran, bergamott, ylang 
ylang, isop, palmarosa, frankincense, spansk 
salvia, ros, apelsin, rosenträ, angelika, jasmin*

KOD 335108 15 ml
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M-Grain™

M-Grain är lugnande och hjälper till att 
lindra spänningar. Den är särskilt välgörande 
för området kring huvud, nacke och axlar.

Eteriska oljor: basilika, lavendel, romersk kamomill, 
mejram, pepparmynta, immortell

KOD 338708 15 ml

Longevity™

Longevity innehåller oljor som räknas till 
de mest kraftfulla kända antioxidanterna. 
Antioxidanter är ämnen som hjälper till 
att neutralisera fria radikaler och minska 
skadegörelsen som orsakas av den oxidering 
vi alla utsätts för varje dag.

Varning: Kan eventuellt göra huden känslig för sol.

Eteriska oljor: timjan, nejlika, apelsin, frankincense

KOD 338808 15 ml

Purification™

Purification kan appliceras direkt på huden. 
När blandningen används i doftspridare 
hjälper den till att rena luften och avlägsna 
obehagliga dofter som exempelvis 
cigarettrök.

Eteriska oljor: citronella, lavandin, Tea Tree 
(melaleuca alternifolia), rosmarin, citrongräs, myrten

KOD 339913 15 ml

Peace & Calming™

Peace & Calming har en mild och ljuvlig 
doft. Vid användning i doftspridare har 
den här blandningen en upplyftande 
verkan på sinnet. Den främjar också 
avslappning och ger en känsla av djup frid.

Eteriska oljor: tangerin, blå renfana, patchouli, 
ylang ylang, apelsin

KOD 339313 15 ml

PanAway™

Den här blandningen skapade Gary Young 
när han hade drabbats av en allvarlig 
ledbandsskada i benet. Den gynnar också en 
normal cellfunktion.

Eteriska oljor: vintergröna, immortell, kryddnejlika, 

pepparmynta

KOD 339113 5 ml

KOD 339013 15 ml

Mister™

Mister är välgörande för män. Den bidrar 
också till att ge bättre inre balans och 
många tycker att den har en lugnande 
verkan vid stress. Mister rekommenderas 
för män i trettioårsåldern och uppåt.

Eteriska oljor: salvia, lavendel, pepparmynta, 

fänkål, myrten, blå rölleka

KOD 338108 15 ml

Melrose™

Melrose skapar ett skydd mot påfrestningar 
på huden. Om Melrose sprids i rummet kan 
den bidra till att få bort otrevliga lukter.

Eteriska oljor: rosmarin, nejlika, niaouli, Tea Tree 

(melaleuca alternifolia)

KOD 337808 15 ml

Raven™

Raven är en blandning av lugnande och 
läkande eteriska oljor av terapeutisk 
klass.

Eteriska oljor: ravensara, vintergröna, 

Eukalyptus radiata, citron, pepparmynta

KOD 340208 15 ml

UK AT DE IE

UK AT DE IE

UK AT DE IE

UK AT DE IE

UK AT DE IE SE UK AT DE IE SE

UK AT DE IE SE

UK AT DE IE

23
Se respektive produktetikett för säkerhetsinformation. * Jasmin och neroli är absoluter eller essenser snarare än eteriska oljor.

Blandningar



Sensation™ 
Sensation Massage Oil är avsedd att 
uppmuntra romantik och spänning. Den 
underbara väldoften i den här kraftfulla 
emotionella blandningen är extremt 
upplyftande och uppfriskande. Den 
eteriska oljan Sensation är en speciell 
blandning med jasmin, ylang ylang och 
andra kompletterande eteriska oljor och är 
kombinerad med V-6 Vegetable Oil Complex 
för att förbättra massageupplevelsen och 
förgylla speciella tillfällen. 

Essential oils: ylang ylang, jasmin*, geranium,  

bergamot, koriander

KOD 342013  5 ml

SclarEssence™

I SclarEssence kombineras pepparmyntans 
terapeutiska egenskaper med de 
balanserande egenskaperna hos fänkål 
och muskatellsalvia samt den milda och 
lugnande effekten av spansk salvia. 

Eteriska oljor: muskatellsalvia, spansk salvia, fänkål, 

pepparmynta

KOD 341808 15 ml

SARA™

SARA är en stärkande blandning av eteriska 
oljor som utvecklats för att lindra djupa 
känslomässiga sår. Den kan hjälpa en person 
att frigöra sig och börja återhämta sig från 
traumatiska minnen.

Eteriska oljor: ylang ylang, geranium, lavendel, 
apelsin, blå renfana, cederträ, ros och vit lotus i en 

bas av mandelolja

KOD 341708 5 ml

Sacred Mountain™

Sacred Mountain främjar sådana känslor 
som styrka, handlingskraft, närvaro och 
trygghet, som uppstår när vi är nära 
naturen.

Eteriska oljor: gran, ylang ylang, balsamgran 

från Idaho, cederträ

KOD 341408 15 ml

RutaVala™

RutaVaLa är en lugnande blandning som 
verkar avslappnande på kropp och själ. 
Hjälper mot spänningar och minskar stress.

Eteriska oljor: lavendel, valeriana, vinruta, (ruta 
graveolens)

KOD 341908 5 ml

Relieve It™

Relieve It är en djupt avslappnande 
blandning eteriska oljor som har en 
lugnande och lindrande verkan på 
muskler och leder efter fysisk träning.

Eteriska oljor: gran, isop, svartpeppar, 
pepparmynta

KOD 341108 15 ml

Release™

Release innehåller en kombination av 
lugnande och upplyftande oljor som skapar 
en känsla av emotionellt välbefinnande, 
vilket i sin tur hjälper oss att släppa taget om 
ilska och frustration.

Eteriska oljor: ylang ylang, geranium, blå renfana, 
lavandin, sandelträ

KOD 340808 15 ml

R.C.™

R.C. är en upplyftande blandning som 
innehåller de kraftfulla eteriska oljorna 
Eucalyptus globulus och Eucalyptus 
radiata

Eteriska oljor: mejram, Eukalyptus globulus, 
Eukalyptus citriodora, Eukalyptus radiata, 
pepparmynta, cypress, gran, tall, myrten, 
lavendel

KOD 340508 15 ml
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Thieves®

Thieves är en blandning baserad på 
forskningar om fyra tjuvar i det medeltida 
Frankrike som skyddade sig mot pesten 
med hjälp av kryddnejlika, rosmarin 
och andra aromatiska oljor medan de 
plundrade offren som led av denna 
fruktade sjukdom.

Eteriska oljor: kryddnejlika, rosmarin, Eukalyptus 
radiata, kanel, citron

KOD 342313 15 ml

White Angelica™

White Angelica är en blandning av eteriska 
oljor som inger en känsla av lugn och 
trygghet. Många använder White Angelica 
för att skydda sig mot negativ energi.

Eteriska oljor: bergamott, rosenträ, citronmeliss, 
geranium, ylang ylang, ros, myrra, gran, sandelträ, 
isop

KOD 343208 15 ml

Valor®

Valor är en stärkande kombination 
av eteriska oljor som verkar både på 
det kroppsliga och det andliga planet 
samt inger en känsla av styrka, mod 
och självförtroende då vi ställs inför 
utmaningar.

Eteriska oljor: gran, blå renfana, rosenträ, 

frankincense

KOD 342913 15 ml

Trauma Life™

Trauma Life är en lugnande, förankrande 
blandning med eteriska oljor av terapeutisk 
klass som tagits fram som en hjälp att 
frigöra begravda, känslomässiga trauman.

Eteriska oljor: frankincense, davana, kafirlime, 
sandelträ, gran, ros, valeriana, geranium, lavendel, 

immortell

KOD 635008 5 ml

Transformation™

Transformation har nu omformulerats till 
att innehålla Idaho blå gran, Palo Santo 
och Ocotea. Dessa kraftfulla eteriska oljor 
kan hjälpa dig med att ersätta negativa 
föreställningar med upplyftande tankar, 
ändra din totala attityd och inställning, 
känslor och beteende.

Eteriska oljor:  citron, frankincense, sandelträ, 
pepparmynta, kardemumma, salvia, blå gran från 
Idaho, palo santo, ocotea

Kod 306013 15 ml

The Gift™

Gåvan är en blandning av sju forntida oljor 
som har varit eftersökta i århundraden för 
sina lugnande och välmående egenskaper. 
Denna blandning skapades för att fira 
Shutrans resa, en fiktiv karaktär i Gåvan, 
som är en bok av D. Gary Young.

Eteriska oljor: sacred frankincense, Balsam gran 
från Idaho, jasmin, galbanum, myrra, cistus, 
spiklavendel

 

KOD 6500  5 ml

Slique Essence™ (Europa)
I Slique Essence kombineras verkningsfulla 
eteriska oljor från bland annat grapefrukt, 
tangerin, citron, grönmynta och ocotea 
i en unik blandning som hjälper dig att 
hålla en hälsosam vikt i kombination med 
dietkost och fysisk aktivitet.

Eteriska oljor: grapefrukt, tangerin, citron, 
grönmynta, ocotea

KOD 458613  15 ml

StressAway™ 
Young Livings Stress Away™-blandning 
av eteriska oljor är en naturlig lösning 
som tagits fram för att bekämpa 
vanliga stressmoment som smyger 
sig på i vardagen. Stress Away är den 
första produkten som innehåller den 
stresslindrande kombinationen av eterisk 
oljor från lime och vanilj.

Eteriska oljor: Copaiba, lime, cederträ, vanilj, 
ocotea, lavendel

KOD 463013  15 ml

UK AT DE IE

UK AT DE IE SE

UK AT DE IE SE

UK AT DE IE SE

UK AT DE IE SE

UK AT DE IE

UK AT DE IE

Se respektive produktetikett för säkerhetsinformation. * Jasmin och neroli är absoluter eller essenser snarare än eteriska oljor.

Blandningar

25



3 Wise Men™

3 Wise Men innehåller en blandning eter-
iska oljor som tagits fram för att öppna det 
undermedvetna, och den ger en känsla av 
ödmjukhet och andligt medvetande.

Eteriska oljor: sandelträ, frankincense, myrra, 

enbär, gran

KOD 342608 15 ml
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Gary Young undersöker Ylang Ylang plantor i Ecuador.



Affärsbyggnads verktyg
Det har just blivit enklare att dela eteriska oljor 

med Young Livings nya provsystem – det första 
inom branschen! Dessa professionella prover innehåller 
våra mest populära oljor och är lätta att ta med sig i 
handväskan eller fickan. Varje prov innehåller 0,25 ml 
olja (6–8 droppar) och är tillverkade av ett hållbart, 
mycket inert material som bidrar till att säkerställa 
långsiktig produktstabilitet. Varje påse passar perfekt 
in i en prov påse visitkort. Med dessa prover till hands 
kommer du inte längre att missa några chanser att dela 
med dig av våra värdefulla eteriska oljor och lämna ett 
bestående intryck av Young Living.

Singles
Verktyg 

Visit kort för utdelning
100 pack

KOD 200559

Provförpackning med eterisk 
Pepparmynta olja

10 pack

Kod 4771560

Provförpackning med eterisk 
Lavendel olja

10 pack

Kod 4770560

Provförpackning med eterisk     
Peace & Calming blandolja

10 pack

Kod 4774560

Provförpackning med eterisk 
Citron olja

10 pack 

Kod 4772560

Provförpackning med eterisk  
Thieves blandolja

10 pack

Kod 4773560

Blandning av olika  
provförpackningar

50 pack diverse

Kod 494008
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Breathe Again™ Roll-On
Breathe Again eterisk olja i roll-on format 
är en av våra egna oljeblandningar 
som speciellt framställts för att främja 
andningsorganen. Breathe Again innehåller 
fyra kraftfulla eukalyptusoljor: Eucalyptus 
staigeriana, Eucalyptus globulus, Eucalyptus 
radiata och Eucalyptus blue.

KOD 3528500 10ml

Valor® Roll-On
Valor eterisk olja i roll-on format är en 
kraftgivande kombination av eteriska oljor 
från gran, rosenträ, frankincense och blå 
renfana som ger en känsla av styrka och 
mod samt stärker din självkänsla.

KOD 352913 10ml

Deep Relief™ Roll-On
Deep Relief eterisk olja i roll-on format är vår 
egen blandning av eteriska oljor som är särskilt 
sammansatta för att lindra ömma och spända 
muskler med en kombination av pepparmynta, 
vintergröna, kopal och Palo Santo.

KOD 353413 10ml

Stress Away™ Roll-On
Denna unika blandning av vanilj, lime, 
copaiba och andra rena eteriska oljor lindrar 
daglig stress, främjar avslappning och 
minskar nervösa spänningar.

KOD 4472500 10ml

Tranquil™ Roll-On
Tranquil eterisk olja i roll-on format är vår 
egen lugnande blandning av eteriska oljor från 
lavendel, cederträ och romersk kamomill som 
satts samman för att låta kroppen och själen 
slappna av.

KOD 3533500 10ml
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Varningsråd angående alla Roll-On:

Varning: Förvaras utom räckhåll för barn. Om du är gravid, ammar, tar medicin eller har en medicinsk åkomma ska du kontakta en läkare före 

användning. Risk för hudkänslighet. Använd inte på känsliga områden. Ej avsett för barn.
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Ortho Sport™ Massageolja
Ortho Sport Massage Oil ger lindring för 
trötta, överarbetade muskler efter träning 
eller sport. Blandningen kombinerar rena 
vegetabiliska oljor med eteriska oljor 
av terapeutisk klass som vintergröna, 
pepparmynta, timjan, oregano och vetivert.

Eteriska oljor: Vintergröna, timjan, Eucalyptus 
globulus, citrongräs, Eucalyptus radiata, elemi, 
oregano, pepparmynta, mejram, vetivert

KOD 303208 236 ml

Cel-lite Magic™ Massageolja
Cel-Lite Magic massageolja kombinerar 
de hälsosamma egenskaperna hos särskilt 
utvalda vegetabiliska oljor med E-vitamin 
och eteriska oljor av terapeutisk klass 
som stramar åt och ger näring åt huden. 
Grapefruktolja bidrar till att förbättra 
hudens struktur, och enbärsolja har en 
avgiftande och rengörande effekt som 
huden mår bra av.

Eteriska oljor: grapefrukt, cederträ, muskatellsalvia, 
cypress, enbär

KOD 303508 236 ml

V-6™-olja
V-6-oljan kan blandas med eteriska oljor för 
att skapa individuellt anpassade blandningar 
och massageoljor. Denna sammansättning 
av vegetabiliska oljor är näringsrik för huden 
och har lång hållbarhet. Den täpper inte till 
porerna och ger inga fläckar på kläderna.

KOD 303113 236 ml

KOD 3030500 944 ml

Ortho Ease™ Massageolja
En terapeutisk massageolja som värmer och 
lindrar trötta och spända muskler. 

Eteriska oljor: vintergröna, timjan, Eucalyptus 
globulus, enbär, citrongräs, Eucalyptus radiata, 
pepparmynta, mejram, vetivert

KOD 303313 236 ml

Sensation™ Massage-olja
Sensation Massage Oil är avsedd att 
uppmuntra romantik och spänning. Den 
underbara väldoften i den här kraftfulla 
emotionella blandningen är extremt 
upplyftande och uppfriskande. Den 
eteriska oljan Sensation är en speciell 
blandning med jasmin, ylang ylang och 
andra kompletterande eteriska oljor och är 
kombinerad med V-6 Vegetable Oil Complex 
för att förbättra massageupplevelsen och 
förgylla speciella tillfällen. 

Eteriska oljor: ylang ylang, jasmin, koriander, 
geranium, bergamott

KOD 3036521 236 ml

UK AT DE IE

Dragon Time™ Massageolja
Massageoljan Dragon Time finns 
verkningsfulla eteriska oljor som det har 
forskats om i Europa för deras balanserande 
effekt med rena grönsaksoljor. Resultatet är 
en lenande, stabiliserande massageblandning 
som kan verka lugnande på kvinnor vid 
problemfyllda tidpunkter i månaden

Eteriska oljor: Lavendel, sage, rölleka, fänkål, ylang 
ylang, jasmin, muskatellsalvia

KOD 3034521 236 ml

UK AT DE IE

Relaxation™ Massageolja
Massageoljan Relaxation™ kan bidra till ett 
avslappnat tillstånd och hjälpa dig att återfå 
din kroppsliga, mentala och själsliga vitalitet. 
Främsta nyttan: Riktiga eteriska oljor och 
massageterapi kan tillsammans vara det som 
ger det där lilla extra i ett annars hälsosamt liv.

Essential oils: Tangerin, pepparmynta, rosenträ, 
lavendel, spearmint, ylang ylang

KOD 3037521 236 ml
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Essential 7™- kit
Essential 7 skapades så att alla 
med en gång ska kunna använda 
och uppskatta fördelarna med 
våra mest populära eteriska 
oljor och blandningar. Innehåller 

produktinformation på 24 språk. Se sidan 

56 för lista över språk.

Sju 5 ml-flaskor: Joy, PanAway, 

Purification, Lavendel, Peace & Calming, 

Citron, Pepparmynta

KOD 312013

Raindrop Technique™- kit 
I Raindrop Technique-kitet 
kombineras aromaterapikonsten 
med Vita Flex- och massageteknik 
som tillämpas med eteriska oljor på 
olika områden på kroppen. Kitet ger 
en revolutionerande metod för att 
skänka kroppen balans och harmoni 
– fysiskt, psykiskt och känslomässigt. 
Läs om de olika enskilda oljorna för 
mer information om deras specifika 
fördelar.

Nio 5 ml-flaskor: Aroma Siez, mejram, 

timjan, basilika, oregano, Valor, cypress, 

pepparmynta, vintergröna och två 236 ml-

flaskor (Ortho Ease-massageolja och V-6, en 

berikad sammansättning av vegetabiliska 

oljor)

KOD 313713

Twelve Oils of Ancient Scripture™

Innehåller de tolv viktigaste oljorna 
som förekommer i Bibeln. Young 
Living har tagit fram kollektionen 
med en önskan om att du ska kunna 
insupa och njuta av de här rena 
eteriska oljornas ljuvliga dofter och 
fängslande historier.

Tolv 5 ml-flaskor: Kassiakanel, 

cederträ, frankincense, cypress, galbanum, 

isop, myrra, myrten, Onycha (sjönagel), 

spiklavendel, Sarons ros/solvända, aloe/

sandelträ

KOD 3143

Feelings™- kit
Feelings innehåller sex eteriska 
oljeblandningar som har tagits fram 
av D. Gary Young för att rena och 
förnya själen.

Sex 5 ml-flaskor: Harmony, 

Forgiveness, Inner Child, Present Time, 

Release, Valor

KOD 312508

Kit med oljor till vardags- bruk™ 
Oljor till vardags bruk-paketet är 
perfekt för att göra oljorna till en 
väsentlig del av din dag, varje dag.

Med oljor till vardags bruk: Paketet 

innehåller: Frankincense, Citron, Lavendel,

Pepparmynta, Purification, Panaway

Peace & Calming, Thieves, Valor

KOD 369513

Golden Touch 1™

Golden Touch 1 ger ett bra 
immunförsvar året runt. Den här 
eteriska oljans formel har tagits 
fram särskilt för att dra fördel av 
de eteriska oljekomponenter som 
ombesörjer många av kroppens 
funktioner.

Sju 5 ml-flaskor: Di-Gize, EndoFlex, 

JuvaFlex, Melrose, Raven, R.C och Thieves

KOD 3130
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Oljekollektionen Europe 30 kombinerar femton enkla oljor och femton av Young Livings 

egna blandningar i en kollektion med ett ännu bredare användningsområde än tidigare som 

levereras i en snygg och tålig bärväska. De rena och kraftfulla 5 ml oljorna i kollektionen 

ger dig många fantastiska möjligheter till högre fysiskt, psykiskt, andligt och emotionellt 

välbefinnande. 

Följande enkla eteriska oljor och blandningar (en 5 ml flaska av varje) ingår i den eteriska oljekollektionen:  

Enkla eteriska oljor: Citron,Lavendel, Pepparmynta, Apelsin, Vintergröna, Grapefrukt, Cederträ, 

Frankincense, Cypress, Timjan, Citrongräs, Kryddnejlika, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree), Bergamott, Fänkål.

Essential Olje blandningar: Purification, Valor®, Thieves®, Peace + Calming, RC, Joy, Di-Gize, PanAway, 

Release, White Angelica, Raven, Highest Potential, Endoflex, Aroma Siez, Citrus Fresh.

KOD 464108

Innehåller produktinformation på 24 språk. Se sidan 56 för lista över språk.

EU

Den Europeiska Oljekollektionen med 30 oljor

kollektioner



Provflaskor för eteriska oljor
Med provflaskorna för eteriska 
oljor är det praktiskt och enkelt 
att dela ut prover till familj och 
vänner samt eventuella blivande 
kunder och distributörer. Alla de 
25 flaskorna levereras med kork 
och droppstopp.

KOD 319408 25 x 2ml Flaskor

Roll-on-insats 

Förvandla 5 eller 15 ml flaskor 
med Young Livings eteriska oljor 
till roll-on-applikatorer för enkel 
användning när du är ute.

Obs! Roll-on-insatserna passar endast 
på flaskor som är märkta med ”Sb” 
på undersidan. Kontrollera före 
användning.

Varning: Enkla oljor eller blandningar som 

innehåller citrus kan försvaga plasten och göra 

att insatsen lossar. När du använder oljor med 

citrus bör du kontrollera att roll-on-bollen 

sitter ordentligt fast på insatsen före varje 

användning.

KOD 4568 10 pk

Etiketter för oljeflaskor 

Etiketterna för oljeflaskorna 
är små och runda samt passar 
perfekt ovanpå korken på 5 och 
15 ml-flaskorna med eterisk 
olja. 

Inte alla oljor in den här kollektionen 

är beskrivna här.

KOD 3939

  Vitassage
Vitassage™, som har skapats 
av D. Gary Young, tillför 
Young Livings eteriska oljor till 
massageupplevelsen genom att 
fördela upp till tre olika oljor 
samtidigt, medan tre rullkulor 
av rostfritt stål masserar ömma, 
trötta muskler.

Kräver två (2) AAA-batterier.

Batterier och olja ingår ej

KOD 4625

  Vitassage Case™

Vitassage ™ Storage Case är 
ett oumbärligt tillbehör för 
Vitassage som förhindrar 
överflödig olja från att läcka 
ut på bord och bänkskir. 
Detta multifunktionella 
tillbehör förvarar och skyddar 
enheten under transport och 
är tillverkat av plastmaterial 
av hög kvalitet.

KOD 4898

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES

Vitassage tillbehörssats
Innehåller sex tomma 2 ml-
flaskor i bärnstensfärgat glas, 
lock, droppstopp och två 
engångspipetter.

KOD 4926

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES
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Bärväska för eteriska oljor (5ml)
Med bärväskan för de eteriska 
oljorna kan du enkelt transportera 
dina eteriska oljor. Väskan är 
tillverkad av tåligt tyg med 
dragkedja och handtag.

KOD 3819 rymmer 130 oljor

insats av skumgummi ingår

Mixerflaska
Mixerflaskan är lätt att ta med sig 
och du kan närsomhelst skaka 
ihop ett lärckert glas med Balance 
Complete eller Power Meal.

Lila 4622 

Klara vegetabiliska kapslar 

De klara vegetabiliska kapslarna 
är ett utmärkt sätt att få i sig 
sin dagliga dos med eterisk olja. 
Kapslarna NPcaps™ är helt naturliga 
och passar perfekt för vegetarianer, 
diabetiker och personer med 
begränsad kosthållning. De 
tillverkas av pullulan, en säker, 
vattenlöslig polysackarid.

KOD 3193 250 kapslar

Glaspipetter
Med Young Livings 
glaspipetter får du snabbt 
och lätt ut precis den mängd 
eterisk olja du behöver. De 
kan också vara praktiska om 
du behöver ta bort överflödig 
olja från doftspridarens källa.

KOD 381008 6 pk

Aroma-väska för 30 oljor 
Bärväska – denna robusta, varumärkta bärväska med plats 
för trettio 5 ml- eller 15 ml-flaskor, som medföljer den 
eftertraktade Europeiska oljekollektionen med 30 oljor, kan 
också köpas separat. 

KOD 4936500

rymmer 30 15ml eller 5ml flaskor

insats av skumgummi ingår

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES
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Aria Doftspridare
Young Livings doftspridare 
Aria med ultraljud är ett 
unikt och snyggt sätt att 
sprida fördelarna med 
eteriska oljor i hemmet eller 
på arbetsplatsen. Systemet 
kombinerar det senaste inom 
spridarteknik med en mängd 
användbara funktioner. 
Med den medföljande 

fjärrkontrollen kan du välja mellan lugnande musik eller LED-lampor 
i olika färger. Enheten har inbyggda högtalare som gör att du kan 
ansluta en musikspelare och lyssna till musik.

Innehåller Citron 5 ml och Pepparmynta 5ml

KOD 4524502

Doftspridare

Doftspridare för hemmet
Young Livings nyligen designade doftspridare 
för hemmet kombinerar luftfuktare, luftrenare, 
finfördelare och aromaterapispridare i en och 
samma produkt, Den frigör på ett säkert sätt 
eteriska oljor i luften för att ta bort dåliga lukter 
och skapa en spa-liknande atmosfär.

Innehåller Lavender 5 ml och Citrus Fresh 5 ml

KOD 4589502

Ultrasonic Doftspridare 
Ultrasonic doftspridare är en 
doftspridare för eteriska oljor 
som sprider eteriska oljor. Denna 
fantastiska doftspridare gör det enkelt 
att skapa en känsla av välbefinnande 
och en hälsosam atmosfär i ditt hem.

Innehåller Lavender 5 ml och Citrus 
Fresh 5ml

KOD 445610

Young Living erbjuder en serie av doftspridare som effektivt 

sprider de aromatiska fördelarna hos eteriska oljor genom 

luften utan att skada deras viktiga beståndsdelar. Sprid Young 

Livings världsledande eteriska oljor i luften i en mikrofin ånga 

och njut!

Singel
D

oftspridare

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES
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Se respektive produktetikett för säkerhetsinformation.

Lavendelbukett
En torkad lavendelbukett från vår gård i 
Provence, Frankrike. Detta är en naturligt 
vacker dekoration som levereras med en 
60 ml sprayflaska med eteriskt vatten som 
förhöjer och förlänger den underbara 
lavendeldoften.

Ingredienser: Torkade lavendelplantor inhåller ock 

så 60 ml vattenflaska

KOD 503806

Muskatellsalviavatten
Detta doftande muskatellsalviavatten 
från Young Livings gård i Provence, 
Frankrike är den perfekta lösningen för 
hudrengöring och ett skönt sätt att friska 
upp ansiktet när vädret är varmt

Ingredienser: Ren blomvatten

KOD 503606 120 ml

Torkade Lavendelblommor
Torkade lavendelblommor från vår gård 
i Provence, Frankrike är perfekta för 
potpurrier och kuddfyllningar eller varför 
inte i stället för ris på bröllop

Ingredienser: Torkade lavendelblommor

KOD 504006  100 g

KOD 504406  250 g

KOD 504506  500 g

Muskatellsalviavatten Påfyllning
Detta doftande muskatellsalviavatten från 
Young Livings gård i Provence, Frankrike är 
den perfekta lösningen för hudrengöring 
och ett skönt sätt att friska upp ansiktet 
när vädret är varmt

Ingredienser: Ren blomvatten

KOD 503706 250 ml

UK IE

UK IE

UK IE
EU

Provence- 
kollektionen

Provence-kollektionen

Vi är stolta att kunna erbjuda Young Livings unika och exklusiva 
Provence-kollektion.  

Denna underbara serie har planterats, odlats och skördats på 
vår gård i Simiane-la-Rotonde, Frankrike. Vi använder bara 

produkter från den här gården för att bevara den höga kvaliteten som 
Young Living är kända för världen runt. Tänk därför på att tillgången 
på dessa naturens gåvor är begränsad och att den påverkas av väder, 
markförhållanden med mera. När en produkt är slutsåld kanske vi inte 
får in fler artiklar förrän nästa skörd.
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Lavendel Kudde
Dessa praktiska kuddar är 
tillverkade av enkornsagnar 
och är fyllda med 
lavendelblommor från vår 
gård i Provence, Frankrike. 
De är lätta att ta med sig och 
underbara på resor.

Nack Kudde KOD 504606

Lång Kudde KOD 504806

Lavendel eteriska örtvatten
Detta underbara eteriska örtvatten 
innehåller alla doftmolekyler från 
den eteriska oljan och örtvattnet. När 
de kombineras, återskaas växtens 
ursprungliga doft och ger en skön och 
långvarig doft som fräschar upp hemmet.

Ingredienser: Lavender Floral Water, Saponised 
Flax Seed Oil, Lavender Essential Oil

KOD 504106 60 ml

UK IE

Lavendel eteriska örtvatten Påfyllning
Detta underbara eteriska örtvatten innehåller 
alla doftmolekyler från den eteriska oljan 
och örtvattnet. När de kombineras, återskaas 
växtens ursprungliga doft och ger en skön och 
långvarig doft som fräschar upp hemmet.

Ingredienser: Lavender Floral Water, Saponised Flax 
Seed Oil, Lavender Essential Oil

KOD 503106 250 ml

UK IE

EU

Lavendelvatten
Detta uppfriskande lavendelvatten från Young 
Livings gård i Provence, Frankrike är den 
perfekta lösningen för rengöring av till och med 
fet hy och ett skönt sätt att friska upp ansiktet 
när vädret är varmt.

Ingredienser: Ren blomvatten

KOD 502806 120 ml

UK IE

Lavendelvatten Påfyllning
Detta uppfriskande lavendelvatten från 
Young Livings gård i Provence, Frankrike är 
den perfekta lösningen för rengöring av till 
och med fet hy och ett skönt sätt att friska 
upp ansiktet när vädret är varmt.

Ingredienser: Ren blomvatten

KOD 502906 250 ml

UK IE

Rosmarinvatten
Detta doftande rosmarinvatten 
från Young Livings gård i Provence, 
Frankrike är den perfekta lösningen för 
hudrengöring oc ett skönt sätt att friska 
upp ansiktet när vädret är varmt.

Ingredienser: Ren blomvatten

KOD 503406 120 ml

UK IE

Rosmarinvatten Påfyllning
Detta doftande rosmarinvatten från Young 
Livings gård i Provence, Frankrike är den 
perfekta lösningen för hudrengöring och ett 
skönt sätt att friska upp ansiktet när vädret är 
varmt.

Ingredienser: Ren blomvatten

KOD 503506  250 ml

UK IE

Naturligt lösningsmedel 
Tack vare detta 100 % naturliga lösningsmedel 
kan du nu lätt blanda dina eteriska favoritoljor 
med vatten och tillsätta i avslappnande 
badeller rengöringsprodukter för hemmet.

Ingredienser: Lavender, Floral Water, Saponised Flax 
Seed Oil, Lavender Essential Oil

KOD 502806 120 ml

UK IE
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Se respektive produktetikett för säkerhetsinformation. * Jasmin och neroli är absoluter eller essenser snarare än eteriska oljor.

Lavendel Påse och vattenspray
De små söta påsarna innehåller torkade lavendelblommor 
från Young Livings gård i Frankrike och kan användas som 
dekoration, present eller för att fräscha upp garderober 
och förvaringsutrymmen. Varje förpackning om tre påsar 
levereras med en 60 ml spray med eteriskt vatten som 
förhöjer och förlänger den underbara lavendeldoften.

Ingredients: Torkade lavendel blommore i bomullspåse

KOD 503906 60 ml Lavendel Vattenspray

UK IE

Nicolas Doffspridare
Denna estetiska doftspridare 
använder inte elektricitet när den 
sprider dina eteriska favoritoljor. 
Med naturlig evaporering under 
rumstemperatur är doftspridaren 
Nicolas prisvärd, hållbar och 
miljövänlig. Den tillverkas av 100 
% återvinningsbara material och 
är lätt att transportera.

KOD 504206

Pappersfilter x 5 KOD 502706

EU

Vild Lavendel Olja 
Lavendel växer vilt i bergen i Provence 
och ger den mest utsökta lavendeloljan 
i världen. Dessa värdefulla och sällsynta 
pantor har skördats för hand i området 
runt Séderon, byn där Gary först bodde, 
när han kom till Frankrike för att lära sig 
att hitta och destillera de bästa plantorna 
och eteriska oljorna i världen.

Ingredienser: Lavendel Essential Oil

KOD 503006  5 ml

UK IE

Provence-kollektionen



Eucalyptus

Thieves®
E nligt historiska källor från 1300-talets Frankrike 

plundrade en grupp tjuvar döda och döende pestoffer 
efter att ha strukit på sig olika aromatiska oljor som kanel och 
kryddnejlika och de blev aldrig sjuka. När de till slut fångades 
blev de tvingade att avslöja sitt hemliga recept. Young Livings 
eteriska oljeblandning Thieves™ baserar sig på denna gamla 
berättelse. 

I Thieves-blandningen kombineras rena eteriska oljor av 
kryddnejlika, kanelbark, rosmarin, citron och eukalyptus 
(E. radiata) som universitetstestats och visat sig vara 
99,9 procent effektiva att döda luftburna bakterier. De 
antibakteriella egenskaperna hos Thieves har inspirerat en hel 
serie av naturliga hem- och kroppsprodukter som inkluderar 
tandvård, handvård och rengöringslösningar för hushållet.

Thieves® Tvål
Denna milda tvål doftar ljuvligt av de 
naturligt antiseptiska eteriska oljorna 
som ingår i Thieves-blandningen. 
Fuktgivande vegetabiliska oljor och 
örtextrakt bidrar till att hålla huden 
mjuk och smidig.

Eteriska oljor: kryddnejlika, kanelbark, 
rosmarin, citron, eucalyptus radiata

KOD 367908 99.25 g

Thieves® tandtråd
Använd tandtråd med eterisk olja av 
Thieves och pepparmynta.

KOD 4463560 singel

KOD 4464560 3 pk

Thieves® Dentarome Ultra tandkräm
Thieves Dentarome Ultra tandkräm 
har en avancerad sammansättning 
av helt naturliga ingredienser som 
skonsamt rengör tänderna samtidigt 
som de rena eteriska oljorna i 
Thieves-blandningen ger en frisk 
andedräkt.

Eteriska oljor: pepparmynta, kryddnejlika, 
Eucalyptus globulus, thieves, timjan, 
vintergröna

KOD 3744521 118 g

Thieves® AromaBright Toothpaste
Thieves Aromabright tandkräm är 
en helt naturlig tandkräm tillverkad 
av 100 % rena eteriska oljor, bland 
annat den kraftfulla och exklusiva 
eteriska oljeblandningen Thieves, 
och andra ingredienser som främjar 
munhälsa.

Eteriska oljor: pepparmynta, grönmynta, 
clove, ocotea, kanel, eucalyptus, rosmarin

KOD 3039521 114 g

UK AT DE IE SE

UK AT DE IE

UK AT DE IE SE

UK AT DE IE
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Thieves® Fresh Essence Plus munvatten
Thieves Fresh Essence Plus munvatten 
innehåller en speciell sammansättning 
av eteriska oljor som ger en härligt frisk 
andedräkt.

Eteriska oljor: Thieves, grönmynta, 
pepparmynta, vetivert

KOD 368313 236 ml

Thieves® Löddrande Hand Tvål
Thieves löddrande handtvål rengör, 
skyddar och vårdar huden med hjälp av 
Thieves, som är en blandning eteriska 
oljor av terapeutisk klass, ren citron- och 
apelsinolja, aloe, Ginkgo biloba och 
E-vitamin. Thieves löddrande handtvål 
består av ett krämigt skum.

Eteriska oljor: Thieves

KOD 367408 236 ml

KOD 364308 3 pk

KOD 359408 påfyllning

Thieves® Vattenlös Handrengöring
Thieves Vattenlös handrengöring är en 100 
% naturlig produkt som ger god hygien 
eftersom den kan användas var och när 
som helst för att rengöra och fräscha upp 
händerna utan vatten.

Eteriska oljor: nejlika, kanel, rosmarin, grönmynta 

pepparmynta, Eucalyptus radiata

KOD 362113 29,35 g

KOD 362213 x 3

Oförglömliga 
upplevelser

För Young Living-
distributörer finns det 
många tillfällen att 
delta i evenemang som 
ger praktisk träning 
och uppmuntrar till en 
djupare förståelse av de 
eteriska oljorna. Årliga 
skördeevenemang, till 
exempel av lavendel 

och citronmeliss, är några av våra mest populära 
Young Living-evenemang. Deltagarna samlar 
frö, skördar, destillerar och planterar om och 
spelar därmed en viktig roll i vår Seed to Seal®-
process. Gary Young älskar att träffa distributörer 
personligen. Han leder utflykter på gårdarna och 
håller speciella utbildningssessioner som ger 
kunskap och stimulerar uppskattningen av Young 
Livings unika produktserie.

På bilden ovan: Dr Gabriele Prakama Hauser vid lavendel skörden.

Thieves® Rengöringsmedel 
När svåra fläckar och problemområden 
hemma blir lätta att rengöra utan att 
du behöver använda skarpa kemikalier 
eller medel med slipeffekt, kommer du 
snabbt att inse vilket underverk Thieves 

rengöringsmedel är.

Eteriska oljor: Thieves

KOD 374308 428 ml

Thieves® Spray
Den här lilla sprejflaskan är mycket 
behändig att ha med sig för att spreja 
Thieves på dörrhandtag, toalettsitsar eller 
andra ytor som behöver rengöras.

Eteriska oljor: Thieves

Varning: Skall ej användas på kroppen. Förvaras 

oåtkomligt för barn.

KOD 326513 29.5 ml

KOD 326613 3 pk

UK AT DE IE

UK AT DE IE SE

UK AT DE IE

UK AT DE IE SE

UK AT DE IE SE
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Se respektive produktetikett för säkerhetsinformation. * Jasmin och neroli är absoluter eller essenser snarare än eteriska oljor.
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Ningxia Wolfberries

NingXia Red™ 
Ge dig själv livgivande näring, kraft och energi 
med NingXia Red, en naturligt välsmakande 
och näringsrik fruktjuiceblandning baserad 
på vargbär. Den är rik på antioxidanter och 
stödjer kroppens energisystem. Med NingXia 
Red får du möjlighet att uppleva hälsa på en 
helt ny nivå!

KOD 3042560   2 pk (2 750ml flaskor)

KOD 3044560   4 pk (4 750ml flaskor)

KOD 3045560 6 pk (6 750ml flaskor)

KOD 3046560 8 pk (8 750ml flaskor)

Wolfberry Crisp™ bars    
Wolfberry Crisp-bars är 
naturligt sötade och har ett 
högt proteininnehåll. Varje 
bar innehåller 16 g protein 
från mandel, soja, vargbär och 
pumpafrön.

KOD 631513 6 st

NingXia Red™ portionsförpackningar   
NingXia Red i portionsförpackning (60 ml) är det perfekta sättet att 

introducera denna välsmakande 
och välgörande juice till familj, 
vänner och andra intresserade.
Den behändiga förpackningen 
bevarar juicens alla egenskaper 
och är garanterat hållbar. Perfekt 
att ha till hands i handväskan eller 
ryggsäcken.

KOD 3525560   30 pk 

KOD 3526560   60 pk

KOD 3523560   90 pk

NingXia Red™
NingXia Red® är Young Livings superbärtillskott 

speciellt framtaget att pigga upp, stärka och 
återuppliva kroppen och själen. Denna, vår egen 
blandning, innehåller rena eteriska oljor samt den 
kända vargbärspurén från Ningxia-provinsen i Kina och 
en mängd vitaminrika frukter som körsbär, blåbär och 
granatäpplen. Bara 30 ml av NingXia Red förser kroppen 
med viktiga antioxidanter och fytonäringsämnen som 
är en naturlig energikälla. Samtidigt stärker och stöttar 
detta tillskott immunsystemet och återupplivar kroppen.

NingXia Red™ kombinationspaket 
NingXia Red-kombinationspaketet är perfekt för alla som älskar 
NingXia Red. Det innehåller två flaskor med NingXia Red och 

trettio portionsförpackningar så att du kan 
få en naturligt välsmakande infusion med 
näringsämnen oavsett var du befinner dig.

KOD 4710560 2 flaskor 
(750ml/st) 

30 portionsförpackningar
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Energigivande, stärkande och 
återhämtande

NingXia Reds® speciella kombination av vargbärspuré, eteriska oljor och 
andra naturliga ingredienser gör att kroppen snabbt och effektivt absorberar 
näringsämnen som ger energi och verkar stärkande samt återhämtande. Young 
Livings vargbär odlas i obesprutade trädgårdar hos vår egen leverantör i Ningxia-
provinsen i Kina. Bären handplockas, rensas och bearbetas inom 24 timmar efter 
skörden för att behålla den optimala näringsprofilen. Detta kvalitetsåtagande, från 
råmaterial till färdig produkt, är det som skiljer Young Living från andra företag. 
Tillsätt dina egna eteriska oljor i NingXia Red för ännu fler fördelar!

På bilden ovan: Gary med vargbär i Kina.

NingXia Red® broschyr

Ett informativt häfte med intressant 
och underhållande läsning om de 
senaste rönen angående de kraftfulla 
egenskaperna hos NingXia Red. 
Perfekt att dela ut och skylta med, 
den väcker garanterat intresse för 
produkten.

KOD 495213   25 pk

NingXia torkade vargbär   
Fantastiska som mellanmål, i en 
smoothie, på yoghurt eller med 
flingor – torkade vargbär ger dina 
favoriträtter extra smak, konsistens 
och hälsofördelar. 

KOD 636013   453g

NingXia NITRO™

NingXia NITRO är ett naturligt 
kosttillskott som ger dig energi och 
stimulerar mental skärpa. NingXia 
NITRO är ett enkelt och praktiskt 
sätt att bli mer fokuserad och få 
högre fysisk prestanda.

Eteriska oljor: Vanilj, spearmint, 
pepparmynta, muskot, svart peppar.

Kod 306408  14 x 20 ml Tub
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BLM™

BLM kan bidra till att främja normal 
benbildning och god ledhälsa.

Eteriska oljor: vintergröna, kryddnejlika, 

balsamgran från Idaho

KOD 323408 90 Kapslar

ComforTone™

ComforTone är en effektiv kombination 
av örter och eteriska oljor som stödjer 
matsmältningsapparaten genom att 
binda, ta bort och ”skrapa” tarmarna 
rena från slaggprodukter och därmed 
förbättrar tarmsystemets naturliga 
förmåga att fungera optimalt.

Eteriska oljor: dragon, anis, ingefära, 
pepparmynta, tangerin, rosmarin, gråbo, tysk 
kamomill

KOD 320408 150 Kapslar

Blue Agave
Blue Agave-nektar är ett utsökt, naturligt 
sötningsmedel som många hälsomedvetna 
människor föredrar att använda i mat och 
dryck. Den har ett lågt glykemiskt index 
vilket gör att den passar perfekt för personer 
med särskilda kostbehov och även för alla 
som vill undvika sackaros eller konstgjorda 
sötningsmedel.

KOD 322413 946 ml liquid

KOD 322113 237ml liquid

Balance Complete™

Balance Complete är både en kraftfull, 
näringsrik energigivare och ett 
kroppsreningshjälpmedel. Den innehåller 
dessutom Young Livings egen blandning 
V-Fibre  som ger hela 11 gram fibrer per 
portion.

Eteriska oljor: apelsin

KOD 329208 750g pulver

Nödvändig      näring
Y oung Living är ett av de första företagen som 

tillsätter rena eteriska oljor i sina näringstillskott. Vår 
näringstillskotts sortiment är ett effektivt och praktiskt 
sätt att få alla fördelarna hos de eteriska oljorna dagligen 
tillsammans med andra vitaminer, mineraler och 
näringsämnen som behövs. Våra utmärkta tillskott är en 
färdig lösning som ökar användarens totala välbefinnande 
och vitalitet. Dessutom erbjuder vår innovativa 
näringstillskotts sortiment målinriktade lösningar, t.ex. 
enzymer och probiotika, måltidsersättningsmedel, 
rensningsprogram och matsmältningshjälpmedel.

Pepparmynta
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JuvaPower™

JuvaPower är ett vegetabiliskt pulver med 
stark antioxidanteffekt och syrabindande 
förmåga. JuvaPower innehåller rikligt med 
näringsämnen som stärker leverns funktion.

Eteriska oljor: Anis, fänkål

KOD 327608 226 g

Digest + Cleanse™

Digest + Cleanse lindrar 
gastrointestinala besvär och stimulerar 
matsmältningsapparaten. De mjuka 
gelékapslarna Precision Delivery frisätts i 
tarmarna vilket leder till optimal absorption.

Eteriska oljor: Pepparmynta, citron, ingefära, 

kummin, fänkål, anis

KOD 329308 30 gelékapslar

Detoxzyme™

Detoxzyme innehåller en kombination 
av kraftfulla enzymer som underlättar 
matsmältningen och främjar kroppens 
reningsprocess. Detoxzyme samverkar 
med kroppen för att stödja en normal 
matsmältning.

Eteriska oljor: Kummin, anis, fänkål

KOD 320308 180 vegetabiliska kapslar

Longevity mjuka gelékapslar
Longevity mjuka gelékapslar innehåller vår 
egen kraftfulla blandning med fettlösliga 
antioxidanter. Den är berikad med de 
rena eteriska oljorna timjan, apelsin och 
frankincense.

Eteriska oljor: timjan, nejlika, apelsin, 

frankincense

KOD 328908 30 gelékapslar

Inner Defense™ 
Young Livings mjuka gelékapslar Inner 
Defense™ innehåller kraftfulla eteriska 
oljor, däribland oregano, timjan och 
Thieves. Inner Defense har utformats 
för att främja välmåendet på flera 
plan, och den stärker immunförsvaret, 
skyddar kroppens biologiska terräng 
och ger det systemiska försvaret energi.

Eteriska oljor: Oregano, timjan, nejlika, kanel, 

rosmarin, eucalyptus radiata, citron, citronella

KOD 329508

Essentialzymes - 4™

Essentialzymes-4 är ett enzymkomplex med 
brett spektrum speciellt utformat att underlätta 
smältningen av fetter, proteiner, fibrer och 
kolhydrater som finns i många moderna dieter 
med höga nivåer av processad mat.

Eteriska oljor: Anis, ingefära, rosmarin, dragon, fänkål, 
citrongräs

KOD 464508 60 Dubbel dos blisterförpackningar

Essentialzyme™

Essentialzyme™ är en komplex 
dubbelskiktad kapsel med flera 
enzymer speciellt utformad att 
balansera matsmältningen och gynna 
den totala enzymaktiviteten.

Eteriska oljor: Kummin, anis, fänkål, 

pepparmint, dragon, kryddnejlika

KOD 327208 90 Bi-layer caplets

Life 5
Life 5™ är resultatet av flera års 
omfattande forskning. Life 5 är 
vår egen kombination av 5 nyttiga 
bakteriestammar som långsamt frigörs 
från en kapsel. Life 5 innehåller 10 
miljarder aktiva kulturer per servering 
vid tillverkningstillfället.

KOD 309908 30 kapslar
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5-Day Nutritive Cleanse™

5-Day Nutritive Cleanse är en enkel 
metod för en skonsam och effektiv 
kroppsrening som förbättrar den 
allmänna hälsan och välmåendet. 

Vår näringsgivande kroppsrening 
innehåller två flaskor med NingXia 
Red (750ml/st), Balance Complete och 
Digest + Cleanse 

KOD 489013

MegaCal™

MegaCal är en fantastisk källa till 
kalcium, magnesium, mangan 
och C-vitamin. MegaCal stärker 
benstommen och hjärtkärlsystemet 
samt främjar normal nervfunktion.

Eteriska oljor: Citron

KOD 328008 450 g Pulver

Sulfurzyme™

Sulfurzyme-kapslar gynnar ledernas 
funktion och bevarar deras rörlighet. De 
innehåller tre kraftfulla aktiva ingredienser: 
MSM, Ningxia vargbärspulver och Young 
Livings™ eteriska copaiba-olja.

Eteriska oljor: Copaiba

KOD 3243521 180 Kapslar

True Source™

True Source innehåller torkade 
oprocessade pulver, oprocessade 
vitaminer och mineraler samt andra 
näringsämnen. Resultatet är en 
imponerande formel som förändrar din 
uppfattning av multivitaminer.

KOD 3502  30 påsar

Power Meal™

Power Meal är ett vegetariskt 
proteintillskott utan soja, mjölkprodukter 
eller animaliska produkter.

Eteriska oljor: Apelsin, citron, grapefrukt, anis, 
fänkål, muskot

KOD 6300 780g

MultiGreens
MultiGreens är en näringsrik klorofyllformel 
som ökar vitaliteten genom att arbeta 
med nervsystemet och blodomloppet 
för att lindra stress och främja energi, 
ämnesomsättning och glukosanvändning.

Eteriska oljor: Rosmarin, citrongräs, citron, 

citronmeliss

KOD 324808 120 kapslar

OmegaGize3™

OmegaGize³ kombinerar kraften hos tre 
viktiga dagliga kosttillskott – omega-3 
fettsyror, vitamin D-3 och CoQ10 
(ubikinon). Dessa tillskott kombineras med 
vår egenutvecklade eteriska oljeblandning 
för att skapa en fiskolja rik på omega-3 
och DHA som kan främja allmänt 
välbefinnande. 

Eteriska oljor: Citrongräs, myrrha, kryddnejlika, tysk 

kamomill

KOD 309708 90 gelékapslar

Slique™ Te 
Slique Te är en delikat och ovanlig 
blandning av naturliga ingredienser 
som valts för sina imponerande halter 
av fytonäringsämnen. Teet är en 
utsökt blandning av gott kakaopulver, 
kanelbark, smakrik malen muskotnöt 
och vår egen rena eteriska vaniljolja.

Eteriska oljor: Vanilj*

KOD 4572510
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Jasmin

A.R.T™ Beauty Masque
Young Living levererar de 
åldersmotverkande och 
hälsobringande fördelarna 
hos världens finaste 
spaanläggningar direkt till 
ditt hem med A·R·T Creme 
Masque. Masken innehåller 

en exklusiv blandning av hyaluronsyra och rena eteriska 
oljor som är utformad att ge fukt på djupet och stärka 
hudens naturliga försvarssystem. Creme Masque 
motverkar effekterna av åldrandet och hjälper dig att 
bevara en hälsosam hud med ungdomligt utseende. 

Eteriska oljor: Copaiba, Lime, Cederträ, Vanilj*, Ocotea, Lavendel

KOD 5168 8 förpackningar per box.

A.R.T™ Renewal Serum
Orkidéns kraft har traditionellt uppskattats 
i Kina och idag är dess blad högt värderade 
för sina återställande och skyddande 
egenskaper. Med A·R·T Renewal Serum har 
Young Living kombinerat de enastående 
egenskaperna hos orkidén (Phalaenopsis 
amabilis) med de hudförbättrande 
fördelarna hos rena eteriska oljor och 
andra naturliga växtämnen för att skapa en 
skönhetsprodukt utan like. 

Eteriska oljor: Koriander, ylang ylang, bergamott, 
jasmin*, Geranium

KOD 5175

A.R.T™ Creme Masque
Young Living levererar de 
åldersmotverkande och 
hälsobringande fördelarna hos 
världens finaste spaanläggningar 
direkt till ditt hem med A·R·T Creme 
Masque. Masken innehåller en 
exklusiv blandning av hyaluronsyra 
och rena eteriska oljor som är 
utformad att ge fukt på djupet 

och stärka hudens naturliga försvarssystem. Creme Masque 
motverkar effekterna av åldrandet och hjälper dig att bevara en 
hälsosam hud med ungdomligt utseende.

Eteriska oljor: Vetiver, Davana, Roman Chamomile, Ylang Ylang, 

Geranium, Vanilla*, Ocotea, Jasmine*

KOD  5173

Eterisk     Hudvård
N aturliga växtextrakt har länge varit kända för sina 

underbara egenskaper att liva upp huden. Young Livings 
ansiktskrämer, rengöringsmedel och toners kombinerar 
växtmaterial av kvalitet med de extra fördelarna hos rena 
eteriska oljor. Dessa exklusiva hudvårdsprodukter har 
en mängd fördelar, bland annat mindre ålderstecken, 
djupverkande konditionering, återfuktning, lindring av 
hudåkommor och mycket annat. Young Living har den 
perfekta, naturliga hudvårdslösningen för alla hudtyper.

A.R.T™ Skin Care System
Förpackningen innehåller dagkrämen 
Day Activator (30 ml), nattkrämen Night 
Reconstructor (30 ml), rengöringskrämen 
Gentle Foaming Cleanser (100 ml) samt ett 
produkthäfte om A.R.T.

KOD 3131500

UK AT DE IE
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Jasmin

A.R.T™ Mild Rengöringskräm
En specialutformad blandning av rena 
eteriska oljor som har en upplivande och 
återuppbyggande verkan på huden.

Eteriska oljor: frankincense, lavendel, 

citronmeliss, sandelträ, citron

KOD 5172500 100 ml

A.R.T™ Rengörande Ansiktsvatten
Ett fantastiskt ansiktsvatten som rengör 
och förnyar huden samt ger den ett friskt 
och hälsosamt utseende.

Eteriska oljor: frankincense, citron, lavendel, 

sandelträ, pepparmynta, citronmeliss

KOD 5174 118 ml

A.R.T™ Dagkräm
Young Livings dagkräm för ansikte och 
hals ger maximal effekt tack vare det 
förstklassiga fotolyasenzymet, som 
aktiveras av ljus.

Eteriska oljor: sandelträ, frankincense, tysk 

kamomill, Melaleuca alternifolia

KOD 5170500 30 ml

A.R.T™  Återuppbyggande Nattkräm
Young Livings Night Reconstructor är en 
starkt återuppbyggande och fuktgivande 
nattkräm som innehåller det unika 
endonukleasenzymet. 

Eteriska oljor: sandelträ, frankincense, tysk 

kamomill

KOD 5171500 30 ml

Fuktkräm med sandelträ 
Fuktkräm med sandelträ är en 
speciellt fuktgivande kräm med 
äkta eteriska Young Living-oljor. 
Metylsulfonylmetan (MSM) är en 
naturlig, växtbaserad substans som 
mjukar upp huden och gör den 
extra elastisk. Produkten innehåller 
sheasmör.

Eteriska oljor: Rosenträ, lavendel, 

rosmarin, sandelträ, myrra

KOD 514808 113 g

Ögonkräm med vargbär  
Ögonkräm med vargbär är en naturlig, 
vattenbaserad fuktgivande kräm. Krämen 
har de antiåldrande och hudkonditionerande 
egenskaperna hos vargbärsfröolja som lindrar 
trötta ögon och minskar påsar, ringar och fina 
linjer runt ögonen. 

Eteriska oljor: Lavendel, geranium, romersk 

kamomill, rosenträ, frankincense

KOD 5145 14.1 g

Cinnamint läppbalsam
Cinnamint läppbalsam innehåller 
växtextrakt som är fuktgivande för 
torra, spruckna läppar och skyddar mot 
yttre påverkan från väder och vind. Den 
innehåller välgörande eteriska oljor liksom 
olja från vargbärsfrön samt antioxidanterna 
A-, C- och E-vitamin.

Eteriska oljor: pepparmynta, grönmynta, apelsin, 

kanelbark

KOD 515008 4.5 g

Läppbalsam med grapefrukt
Läppbalsam med grapefrukt är ett lätt 
och uppfriskande tillägg till den dagliga 
läppvården som förhindrar torrhet.

Eteriska oljor: grapefrukt, olja från vargbärsfrön

KOD: 517808 4.5 g
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Läppbalsam med lavendel    
Läppbalsam med lavendel utnyttjar kraften 
hos den eteriska lavendeloljan och de 
fuktgivande egenskaperna hos jojobaolja 
och e-vitamin för att lindra torra läppar.

Eteriska oljor: Lavendel

KOD 520308 4.5g

Genesis™ hand- och kroppslotion
Genesis™ hand- och kroppslotion innehåller 
kokosolja och lecitin samt väldoftande 
eteriska oljor och MSM, som bidrar till att 
hålla huden mjuk och smidig. Fuktgivande 
ämnen vårdar och skyddar huden.

Eteriska oljor: rosenträ, jasmin*, bergamott, 
palmarosa, citron, ylang ylang, geranium, romersk 

kamomill

KOD 3706500 245 g

Progessence Phyto Plus™

Progessence Phyto Plus är supermikroniserat 
progesteron av USP-grad från vildväxande 
jamsrot som blandats med vitexolja för att hjälpa 
kvinnor att hitta balans på det naturliga sättet. 
Progessence Phyto Plus är speciellt utvecklat av 
D. Gary Young, ND, och Dan Purser, MD, och 
maximerar effekterna av progesteron med ett 
innovativt suspensionssystem. Produkten är 
det första progesteronserumet på marknaden, 
den är infuserad med rena eteriska oljor av 
frankincense, bergamott och pepparmynta och 
förbättrar fuktabsorberingen via huden.

Eteriska oljor: Copaiba, Sacred Frankincense, 
Cedarwood, bergamott, Peppermint, Rosewood, kysk 

träd, Wild Yam, kryddnejlika

KOD 458113 15ml

Meadow Mist™

AromaGuard deodoranter är de första naturliga 
deodoranterna som helt och hållet består 
av eteriska oljor och naturliga ingredienser. 
Young Livings Meadow Mist deodorant är 
ett aluminumfritt alternativ till kommersiella 
produkter. Den innehåller naturliga välgörande 
egenskaper för huden från kokosnötsolja, bivax 
och vitamin E och är infuserad med lavendel, 
citron och andra rena eteriska oljor.Meadow 
Mist, som inte innehåller propylenglykol och 
potentiellt giftiga aluminiumsalter, är effektiv, 
säker och behaglig för den dagliga hygienen.  

Eteriska oljor: Citron, geranium, rosmarin, koriander, 
lavendel, bergamott, Melaleuca alternifolia, niaouli, 

ylang ylang, kryddnejlika

KOD 375213

Mountain Mint™

AromaGuard-deodoranterna är de första 
naturliga deodoranterna som helt och 
hållet består av eteriska oljor och naturliga 
ingredienser. Young Livings Meadow Mint 
deodorant innehåller naturliga välgörande 
egenskaper för huden från kokosnötsolja, 
bivax och vitamin E och är infuserad med 
lavendel, citron och andra rena eteriska 
oljor. Mountain Mint, som inte innehåller 
propylenglykol och potentiellt giftiga 
aluminiumsalter, är ett effektivt, säkert 
och behagligt alternativ för den personliga 
hygienen.   

Eteriska oljor: Kryddnejlika, citron, pepparmynta, 

rosmarin, Eucalyptus Radiata, vit gran

KOD 375313

Hand- och kroppslotion med 
lavendel
Hand- och kroppslotion med lavendel 
innehåller den eteriska oljan lavendel och 
andra växtbaserade ingredienser som tillför 
fukt och skyddar huden från uttorkning. 
Blandningen är miljöcertifierad och 
innehåller bara naturliga ingredienser.

Eteriska oljor: Lavendel, Myrra, Citron, Davana

KOD 5201500 236 ml
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Morning Start™ bad- och duschgel
Morning Start bad- och duschkräm 
ger en perfekt start på dagen med en 
uppfriskande blandning av de allra finaste 
eteriska oljor i kombination med naturligt 
rengörande och fuktgivande växtextrakt.

Eteriska oljor: citrongräs, enbär, rosmarin, 

pepparmynta

KOD 3745500 236 ml

Evening Peace™ bad- och duschgel
Evening Peace är en utsökt blandning av 
naturliga växtextrakt och eteriska oljor av 
terapeutisk kvalitet som verkar avslappnande på 
trötta muskler och bidrar till att lindra stress och 
spänningar. En perfekt avslutning på dagen.

Eteriska oljor: Eteriska oljor: sandelträ, blå renfana, 
ylang ylang, geranium, jasmin*, palmarosa, rosenträ, 
muskatellsalvia, citron, bergamott, romersk kamomill 

KOD 3742500 236 ml

Lavendel Volym Schampo
Lavendel Volym Schampo rengör varsamt 
och ger volym åt fint hår, samtidigt 
som det tillför näring och återställer 
den naturliga balansen. Det innehåller 
MSM, en svavelförening som anses ha en 
stärkande effekt på håret.

Eteriska oljor: lavendel, citron, muskatellsalvia, 

jasmin*

KOD 5100500 236 ml

Dragon Time™ bad- och duschgel
I Dragon Time bad- och duschkräm kombineras 
de eteriska oljornas välgörande och lugnande 
egenskaper med naturligt fuktgivande 
växtextrakt. Den ger en känsla av renhet och 
verkar avslappnande och upplyftande på samma 
gång. Perfekt när det känns som om ingenting 
blir som du har tänkt dig.

Eteriska oljor: mandarin, lavendel, romersk kamomill, 
geranium, salvia, bergamott, rosenträ, muskatellsalvia, 
ylang ylang, fänkål, citron, palmarosa, mejram, jasmin*, 
blå renfana

KOD 3739500 236 ml

Bad- och duschgel med lavendel 
Bad- och duschgel med lavendel innehåller ren 
lavendelolja som rengör och livar upp huden 
samtidigt som den lugnar ned och slappnar av 
sinnet. Den är fri från kemikalier och syntetiska 
konserveringsmedel och innehåller växtbaserade 
ingredienser som kokosolja och stjärnanis. 

Eteriska oljor: Lavendel, Myrra, Citron, Davana

KOD 5202500 236 ml

LavaDerm™ Svalkande Spray
LavaDerm Svalkande Spray är en speciell 
blandning som innehåller två av naturens 
mest lindrande substanser, de eteriska oljorna 
lavendel och aloe vera. Används för att svalka 
ned och friska upp ansträngd hud. 

Eteriska oljor: Lavendel

KOD 324908 59 ml

Sensation™ bad- och duschgel
Sensation bad- och duschkräm innehåller en 
ljuvligt doftande kombination av eteriska oljor 
som redan Cleopatra använde på sin tid för 
att väcka känslor av kärlek och åtrå. Denna 
bad- och duschkräm innehåller de allra finaste 
naturliga ingredienser för att skapa en härlig 
badupplevelse.

Eteriska oljor: rosenträ, ylang ylang, jasmin*

KOD 3748500 236 ml

Lavendel Volym Balsam 
Lavendel Volym Balsam är ett vårdande balsam 
som varsamt behandlar och ger volym åt fint hår, 
och särskilt avsett att användas efter hårtvätt 
med Lavendel Volym Schampo. Den väl avvägda 
kombinationen av MSM, mjölkprotein och 
vitaminer ger styrka och näring åt kraftlöst och 
ömtåligt hår.

Eteriska oljor: lavendel, citron, muskatellsalvia, jasmin*

KOD 5102500 236 ml
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Balsam med copaiba och vanilj    
Balsam med copaiba och vanilj är ett rikt, 
fuktgivande balsam för torrt eller skadat hår.

Eteriska oljor: Lavendel, Copaiba, Geranium, Vanilj

KOD 5195550 295 ml

Schampo med copaiba och vanilj  
Schampo med copaiba och vanilj är ett rikt, 
fuktgivande schampo för torrt eller skadat hår.

Eteriska oljor: Lavendel, Copaiba, Geranium, Vanilj

KOD 5194550 295 ml

Balsam med lavendel och 
pepparmynta  

Balsam med lavendel och pepparmynta är 
en uppfriskande och fuktgivande blandning 
för daglig användning som passar alla 
hårtyper.

Eteriska oljor: Lavendel, Grönmynta, Peppermynta

KOD 5192550 295 ml

Schampo med lavendel och 
pepparmynta    

Schampo med lavendel och pepparmynta 
för daglig användning är en uppfriskande 
och rengörande blandning som passar alla 
hårtyper.

Eteriska oljor:  Lavendel, Grönmynta, Peppermynta

KOD 5191550 295 ml

Fuktgivande tvål med lavendel och 
rosenträ   

Fuktgivande tvål med lavendel och 
rosenträ är ett underbart tillskott till alla 
handvårdsprogram. Tvålen torkar inte ut 
huden som syntetbaserade tvålar i handeln, 
den är fri från parfym, kemikalier och 
artificiella färger. 

Eteriska oljor: Lavendel, rosenträ

KOD 367308 100g

Kidscents® Barnschampo
KidScents hårschampo har en mild 
sammansättning med ett PH-värde 
speciellt anpassat till barns ömtåliga hud. 
Det innehåller MSM, aloe vera, kamomill 
och andra välgörande örter och vitaminer.

Eteriska oljor: tangerin, citron, blå renfana

KOD 3686 214 ml

KidScents® Slique™ Tandkräm
Young Livings KidScents Slique Tandkräm är 
den perfekta tandhygienlösningen för barn i 
alla åldrar. Tandkrämen är nu smaksatt med 
den eteriska oljeblandningen Slique Essence 
och är ett utmärkt redskap för barn som ska 
lära sig rätt tandhygienvanor. KidScents Slique 
Tandkräm innehåller även den populära eteriska 
oljeblandningen Thieves.

Eteriska oljor: Grapefrukt, Mandarin, Grönmynta,Citron, 
Ocotea, Kanel, Eucalyptus, Rosmarin

KOD 4574 

Lavendel Handtvål
Lavendel Löddrande Handtvål är en del av 
Young Living’s Lavender Signature-serie. Den 
milda, rengörande tvålen utgör ett tillskott till 
vår naturliga produktserie. Det krävs bara en 
liten mängd av den väldoftande, uppfriskande 
tvålen för att rengöra och återfukta även 
känslig hud utan att den blir torr eller irriterad.

Eteriska oljor: Lavendel, citron, myrra

KOD 443008  236 ml

KOD 443108  3 x 236 ml UK AT DE IE
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Produktkatalog
Katalogen har ett rikt bildmaterial 
och utförliga produktbeskrivningar 
som gör det lätt att förmedla 
kunskapen om Young Livings 
fantastiska produkter.

KOD 384913  1 styck

KOD 385013 10 pk

Viktiga      kunskaper
Young Livings produkter och affärsmöjligheter ger 

fantastiska förmåner och en livsstil som du kommer 
att älska att dela med din familj och dina vänner. 
Kunskap är det första steget mot att förändra ditt eget 
och andras liv. Verktygen på dessa sidor ger värdefull 
information om allt från bästsäljande produkter till 
hur du strukturerar din organisation. Ju mer du kan, 
desto enklare är det att hjälpa dig själv och andra att nå 
välbefinnande, syfte och överflöd.

Kompensationsplanshäfte
Höjdpunkterna i 
kompensationsplansbroschyren ger 
en överblick över Young Livings 
generösa kompensationsplan och 
bonusmöjligheter.

KOD 472013 25 pk

Häfte om Regndropps-tekniken®

Ett häfte som inkluderar diagram 
hur du använder regndropps-
tekniken.

KOD 441013 Per styck

Dvd-film om Regndroppstekniken 
(endast på engelska)
Nu kan du lära dig den kraftfulla 
regndroppsterapin på det sätt som 
Gary Young själv lär ut den. De stegvisa 
anvisningarna leder dig försiktigt 
genom alla massagetekniker och ger 
dig den väsentliga kunskap du behöver 
för att kunna genomföra framgångsrika 
regndroppsterapibehandlingar.

KOD 3998 Engelska

Svensk Produktkatalog

UK AT DE IE SE ES

UK AT DE IE SE ES
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Häfte om Core Essentials
Young Livings häfte om Core 
Essentials innehåller en omfattande 
översikt över vårt näringsprogram 
Core Essentials Complete.m.

KOD 390813 25 pk

Häfte om Thieves® 
Häftet Thieves är en omfattande 
genomgång av Young Livings 
Thieves-sortiment komplett med 
historiken bakom oljeblandningen 
och hur de olika Thieves-
produkterna används.

KOD 349013 25 pk

EU

Tillsammans når vi framgång

Njut av personliga och 
professionella belöningar tidigare 
än du någonsin trodde var möjligt 
med Young Livings delning för 
framgångsprocess och 90 dagars 
plan i denna informativa broschyr! 

KOD 477513 10 pk

Eteriska Oljor - En snabb översikt

Läs mer om ett eklektiskt urval 
av våra eteriska oljor och våra Es-
sential Rewards Kit med eteriska 
oljor i vår Glance Guide, som även 
omfattar spännande användnings-
förslag!

KOD 471713 25 pk

Häfte om Essential Rewards Autoship
Häftet om Essential Rewards Autoship 
förklarar hur Young Livings populära 
Essential Rewards Autoship-program 
fungerar och vad som ingår i 
det. Informera dina kunder och 
distributörer med hjälp av den här 
praktiska broschyren.

KOD 430013 25 pk

EU

Häfte om Oljor till vardagsbruk™

Häftet om Oljor till vardagsbruk 
presenterar de eteriska oljornas 
värld för nybörjare och beskriver hur 
eteriska oljor kan användas varje 
dag. Naturliga lösningar för hemmet 
och kroppen.

KOD 492113 25 pk

EU

Häfte om 5-Dagars Reningskuren™

Häftet om 5 Dagars Reningskuren 
är ett komplement till Young Livings 
program 5 Dagars Reningskuren

KOD 398713 25 pk

EU

EU

EU
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Från frö till överflöd dvd (med 
svensk översättning)

Lär dig vad eteriska oljor är, hur de 
fungerar och varför Young Livings 
oljor är de mest effektiva. Upplev 
vårt kvalitetsåtagande och vår 
mission att inspirera andra att leva 
ett liv med välbefinnande, syfte 
och överflöd.

Engelsk DVD; Översättning på tyska, 

svenska, spanska, polska och holländska.

               KOD 3619500  x1

                 KOD 4583500 x 50

Seed to Seal™ DVD (med svensk 
översättning)

Dvd:n Seed to Seal beskriver Young 
Livings unika Seed to Seal-process 
i fem steg och hur varje steg 
kvalitetssäkrar våra eteriska oljor. 

Lär dig tala på ett övertygande sätt 
om konkurrensfördelarna och den 
överlägsna kvaliteten hos Young 
Livings eteriska oljor och produkter 
med tillsatta oljor.

Engelsk DVD; Översättning på tyska, 

svenska, spanska, polska och holländska.

KOD 4547500 x 1

KOD 4582500 x 50

Välmående, Syfte och Överflöd

Upplev Young Living-distributörers 
berättelser där de söker efter 
svaren på livets utmaningar. Från 
att hitta fysisk hälsa till ekonomiskt 
oberoende, upptäck hur Young 
Livings möjligheter kan förändra 
både ditt eget liv och andras.

Engelsk DVD; Översättning på tyska, 

svenska, spanska och japanska.

KOD  4736 x 1               

KOD  4737 x 10

EU

EU

EU

Språk som ingår i handboken på 24 språk: Engelska, tyska, svenska, bulgariska, tjeckiska, danska, grekiska, estniska, spanska, finska, franska, 
kroatiska, ungerska, italienska, litauiska, lettiska, maltesiska, holländska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska

56
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Index
A
Abundance  19
Acceptance  19
Apelsin  12
Aria Doftspridare  35
Aroma Life  19
Aroma Siez  19
Aroma-väska för 30 oljor  33
A.R.T  Återuppbyggande Nattkräm  49
A.R.T Beauty Masque  48
A.R.T Creme Masque  48
A.R.T Dagkräm  49
A.R.T Mild Rengöringskräm  49
A.R.T Renewal Serum  48
A.R.T Rengörande Ansiktsvatten  49
A.R.T Skin Care System  48
Awaken  20

B
Bad- och duschgel med lavendel  52
Balance Complete  45
Balance Kit  11
Balsamgran (Idaho)  12
Balsam med copaiba och vanilj  53
Balsam med lavendel och 
pepparmynta  53
Bärväska för eteriska oljor (5ml)  33
Basilika  12
Beauty Kit  11
Believe  20
Bergamott  12
Blandning av olika 
provförpackningar 5 Pack  27
BLM  45
Blue Agave  45
Brain Power  20
Breathe Again Roll-On  28

C
Cederträ  13
Cel-lite Magic Massageolja  29
Christmas Spirit  20
Cinnamint läppbalsam  49
Cistus  13
Citron  13
Citrongräs  13
Citronmeliss  13
Citrus Fresh  20
Clarity  20
ComforTone  45
Common Sense  20
Copaiba  13
Cypress  13

D
Deep Relief Roll-On  28
Den Europeiska Oljekollektionen 
med 30 oljor  31
Det balanserande kit  11
Detoxzyme  46
Digest + Cleanse  46
Di-Gize  20
Doftspridare för hemmet  35
Dorado Azul  13
Dragon Time  21
Dragon Time Massage Oil  29
Dragon Time bad- och duschgel  52
Dragon Time Massageolja  29
Dvd-film om Regndroppstekniken 
(endast på engelska)  54

E
Elemi  14
Enbär  14
EndoFlex  21
En-R-Gee  21
Essential 7- kit  30
Essentialzyme  46
Essentialzymes - 4  46
Essentialzymes - 4  46
Essentialzyme  46
Eteriska Oljor -  En snabb översikt  55
Etiketter för oljeflaskor  32
Eucalyptus Blue  14
Eucalyptus Globulus  14
Eucalyptus Radiata  14
Evening Peace bad- och duschgel  52
Exodus II  21

F
Fänkål  14
Feelings- kit  30
5-Day Nutritive Cleanse  47
Forgiveness  21
Från frö till överflöd dvd 
(med svensk  översättning)  56
Frankincense  14
Fuktgivande tvål med 
lavendel och rosenträ  53
Fuktkräm med sandelträ  49

G
Genesis hand- och kroppslotion  50
Gentle Baby  21
Geranium  14
Glaspipetter  33
Golden Touch 1  30
Grapefrukt  15
Gratitude  21
Grounding  21

H
Häfte om 5-Dagars Reningskuren  55
Häfte om Core Essentials  55
Häfte om Essential Rewards Autoship  55
Häfte om Oljor till vardagsbruk  55
Häfte om Regndropps-tekniken  54
Häfte om Thieves  55
Hand- och kroppslotion med lavendel  50
Harmony  22
Hemmets kitet  10
Highest Potential  22
Hinoki  15

I
Idaho Blå Gran  15
Idaho Blue Spruce  15
Immortell  15
ImmuPower  22
Ingefära  15
Inner Child  22
Inner Defense  46

J
Jasmin  15
Joy  22
Juva Cleanse  22
JuvaFlex  22
JuvaPower  46

K
Kidscents Barnschampo  53
KidScents Slique Tandkräm  53
Kit med oljor till vardags- bruk  30
Klara vegetabiliska kapslar  33
Kompensationsplanshäfte  54
Kryddnejlika  15

L
Lady Sclareol  22
Läppbalsam med grapefrukt  49
Läppbalsam med lavendel  50
LavaDerm Svalkande Spray  52
Lavendel  15
Lavendel eteriska örtvatten  38
Lavendelvatten Påfyllning 38
Lavendel eteriska örtvatten Påfyllning 38
Lavendel Kudde  38
Lavendel Påse och vattenspray  39
Lavendel-Trockenblumenstrauß  37
Lavendelvatten  38
Lavendel Volym Balsam  52
Lavendel Volym Schampo  52
Lavender Dry Flowers  37
Lavender Eincorn Pillow  38
Lavender Essential Oil Sample 
Packets  27
Lavendel eteriska örtvatten 38
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Lavendel Handtvål 53
Lavendelflaska 39
Life 5  46
Lifestyle Kit  11
Lime  16
Livsstils kit  11
Longevity  23
Longevity mjuka gelékapslar  46

M
Meadow Mist  50
MegaCal  47
Mejram  16
Melrose  23
M-Grain  23
Mister  23
Mixerflaska  33
Morning Start bad- och duschgel  52
Mountain Mint  50
MultiGreens  47
Muskatellsalviavatten 37
Muskatellsalviavatten Påfyllning 37
Muskatellsalvia  16
Myrra  16

N
Naturligt lösningsmedel  38
Nicolas Diffuser  39
Nicolas Doffspridare  39
NingXia NITRO  44
NingXia Red broschyr  44
NingXia Red  42
NingXia Red kombinationspaket  42
NingXia Red portionsförpackningar  42
NingXia torkade vargbär  44

O
Ocotea  16
Ögonkräm med vargbär  49
OmegaGize3  47
Oregano  16
Ortho Ease Massageolja  29
Ortho Sport Massageolja  29

P
Palo Santo  16
PanAway  23
Patchouli  16
Peace & Calming  23
Pepparmynta  17
Power Meal  47
Premium Starter  9
Produktkatalog  54
Progessence Phyto Plus  50
Provflaskor för eteriska oljor  32
Provförpackning med eterisk 
Citron olja  27
Provförpackning med eterisk 
Lavendel olja  27
Provförpackning med eterisk 

Peace & Calming blandolja  27
Provförpackning med eterisk 
Pepparmynta olja  27
Provförpackning med eterisk
Thieves blandolja  27
Purification  23

R
Raindrop Technique- kit  30
Raven  23
R.C.  24
Relaxation Massage Oil  29
Relaxation Massageolja  29
Release  24
Relieve It  24
Roll-on-insats  32
Romersk kamomill  17
Ros  17
Rosmarin  17
Rosmarinvatten  38
Rosmarinvatten Påfyllning 38
RutaVala  24

S
Sacred Frankincense  17
Sacred Mountain  24
Salvia  17
Sandelträ  17
SARA  24
Schampo med copaiba och vanilj  53
Schampo med lavendel 
och pepparmynta  53
SclarEssence  24
Seed to Seal DVD 
(med svensk översättning)  56
Sensation  24
Sensation bad- och duschgel  52
Sensation Massage-olja  29
Skönhets kitet  11
Slique Essence  25
Slique Te  47
Spearmint  17
Start Kit "Basic"  8
Start Kit "Basic Plus"  9
Start Kit "Premium"  9
StressAway  25
Stress Away Roll-On  28
Sulfurzyme  47

T
Tall  18
Tangerin  18
Tea Tree (Melaleuca Alternifolia)  18
The Gift  25
Thieves  25
Thieves Aromabright Toothpaste  40
Thieves AromaBright Toothpaste  40
Thieves Dentarome Ultra tandkräm  40
Thieves Essential Oil Sample Packets  27
Thieves Fresh Essence 
Plus munvatten  41

Thieves Löddrande Hand Tvål  41
Thieves Rengöringsmedel  41
Thieves Spray  41
Thieves tandtråd  40
Thieves Tvål  40
Thieves Vattenlös Handrengöring  41
3 Wise Men  26
Tillsammans når vi framgång  55
Timjan  18
Torkade Lavendelblommor  37
Tranquil Roll-On  28
Transformation  25
Trauma Life  25
True Source  47
Twelve Oils of Ancient Scripture  30

U
Ultrasonic Doftspridare  35

V
V-6-olja  29
Valeriana  18
Välmående kitet  11
Välmående, Syfte och Överflöd  56
Valor  25
Valor Roll-On  28
Vetiveria  18
Vild Lavendel Essential Oil  39
Vintergröna  18
Visit kort för utdelning  27
Vitassage  32
Vitassage Case  32
Vitassage Case  32
Vitassage tillbehörssats  32

W
White Angelica  25
Wolfberry Crisp bars  42

Y
Ylang Ylang  18



Beställning
Beställ dina Young Living favoritprodukter snabbt och problemfritt:

1. Kontakta en lokal Young Living-distributör.

2.   Ring vår kundtjänst på 0207 93400 (Gratis från fast linje) eller 0044 1480 710032 (avgift) 
måndag till fredag 10:00 – 18:00 Svensk tid. 

3. Besök www.youngliving.com för mer information.

Kom ihåg de speciella fördelarna med att vara Young Living-distributör:

•  24 procent rabatt på detaljhandelspriset.

•   Lägre leveranskostnader och kostnadsfri produkt när du går med i Essential Rewards Autoship-
programmet. 

•  Möjligheten att tjäna provision och få bonusar med Young Livings lukrativa provisionsplan.

Ring 0207 93400 om du vill veta mer!
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