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Vítejte ve společnosti

YOUNG LIVING!

Připojili jste se ke globálnímu hnutí, abyste 

podpořili svět pomocí živoucí energie přírody: 

esenciálních olejů. Lidé po celém světě hledají 

způsoby, jak vytvořit zdravější domovy  

a zdravější svět. Chtějí se zbavit současného 

stavu, toxického životního stylu a produktů 

obsahujících syntetické „záhadné“ složky.  

S radostí vás zveme, abyste sílu čisté živoucí 

energie přírody poznali nejen sami, ale abyste  

ji také sdíleli s ostatními. Společně můžeme 

zmenšit naši toxickou stopu, žít zdravější život  

a zanechat po sobě lepší planetu pro naše 

milované. 

Závazkem společnosti Young Living je 

poskytnout všem a všude příležitost žít se 

záměrem a zdravým životním stylem. Lidé 

mohou žít svobodnější životy, když se cítí dobře 

a mají klid na mysli. Společnost Young Living 

poskytuje tento zdravý životní styl a klid na 

mysli díky čistým, přírodním řešením. Tohle je 

báječné období růstu našeho hnutí, jak více 

lidí hledá život bez toxinů a produkty, kterým 

mohou důvěřovat. Lidé hledají život, ve kterém 

nemusí slevovat na tom, co domů přinášejí. 

Jako původní společnost s esenciálními oleji 

a držitel norem tohoto globálního hnutí jsme 

vybudovali společenství zasvěcené poskytování 

nejčistších esenciálních olejů. Středem naší 

společnosti je náš patentovaný závazek kvality 

Seed to Seal® a naše tři pilíře: zajišťování 

zdrojů, věda a normy. Zveme vás na návštěvu 

našich vlastních nebo partnerských farem po 

celém světě, abyste z první ruky poznali naši 

vášeň pro kvalitu. 

Tento Katalog produktů představuje desítky 

let trvající oddanost pomáhat ostatním objevit 

svobodu prostřednictvím celoživotní pohody 

a života bez toxinů. My všichni v Young Living 

vynakládáme neskutečné úsilí, abychom 

poskytovali bezpečné a účinné oleje a přirozeně 

získané produkty obohacené oleji, které nahradí 

škodlivé chemikálie nacházející se v mnoha 

domovech. Katalog produktů shromažďuje  

tyto nezbytné produkty na jednom místě,  

takže můžete snadno najít to, co hledáte,  

a objevit nové oblíbené produkty, které jste  

ještě nevyzkoušeli. 

Naše produkty jsou zde, aby vás podpořily,  

jak si budujete oázu svobody a pohody. Tohle  

je vaše chvíle k tomu, abyste zažili prospěch 

živoucí energie přírody a zjistili, jak může tato 

energie ovlivnit a obohatit každou část vašeho 

života. Vybízíme vás, abyste četli dále a objevili 

nové oblíbené produkty. Děkujeme vám, že jste  

se k nám přidali a že do našeho společenství 

přinášíte své nadšení. 

Mary Young
Spoluzakladatelka a výkonná ředitelka 

společnosti Young Living
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NÁŠ ZÁ M ĚR
KD O JSME 

Destilujeme a sníme, tvoříme a pomáháme, farmaříme a jsme 
rodina. Povznášíme a obohacujeme životy lidí po celém světě 

pomocí živoucí energie přírody – esenciálních olejů.  

Jako průkopníci novodobého hnutí za esenciální oleje již více 
než 25 let stanovujeme a udržujeme normy na každém kroku 

naší cesty. Díky našemu udržitelnému zemědělství  
a zajišťování zdrojů a našemu špičkovému výzkumu  

a testování neustále poskytujeme ty nejčistší esenciální  
oleje a produkty obohacené oleji na světě.  

Jako držitelé norem přenecháváme spokojenost a lhostejnost 
druhým a nemáme čas setrvat na místě a v současném 

stavu. Každý den zlepšujeme životy, ozeleňujeme planetu  
a utváříme lepší budoucnost. 

Jsme společnost Young Living:  
Síla přírody pro lepší život. 





Už více než 25 let vymezujeme, co to znamená poskytovat vůbec nejčistší, 
nejsilnější oleje. Čistota závisí na našem závazku kvality Seed to Seal®, na naší 

globální rodině vlastních farem, partnerských farem a dodavatelů certifikovaných 
na postup Seed to Seal, na našem přísném testování v každé části výroby a na 

našich certifikacích, které zaručují, že k vám naše esenciální oleje dorazí za využití 
nejzodpovědnější a nejudržitelnější cesty.

KVA L I TA
ČISTÉ ,  SILNÉ PRODUKTY 



O CHRANA PLANETY 

UDRŽI T EL N OST

Naše planeta se o nás stará a poskytuje nám vše, co potřebujeme. Oplácíme jí to 
tak, že za sebou zanecháváme zdravější svět díky recyklaci, omezení odpadu  

a snížení uhlíku. Jako držitel norem novodobého hnutí za esenciální oleje podniká 
společnost Young Living mimořádné kroky, aby omezila náš dopad, vyhýbá 
se lehčím cestám a jde dalším společnostem příkladem. Jak vám pomáháme 

zmenšovat vaši toxickou stopu, také pracujeme na odstranění té naší. 





1 0

OD ROKU 2009 P OSKYTUJEME P OMO CNOU RUKU

FILAN T ROPI E

Nadace The D. Gary Young, Young Living Foundation věří v to, že podpora je základem 

dlouhodobé, udržitelné změny. V průběhu let jsme viděli, jak děti překonaly překážky, aby 

mohly navštěvovat univerzitu, a jak dívky unikly temnotě vykořisťování a vzaly svůj život do 

vlastních rukou.

KDE PRACUJEME
Naším závazkem je zanechat svět lepší, než v jaké podobě jsme ho nalezli, což je důvodem toho, 

proč podporujeme organizace a projekty na všech kontinentech. Pouze v roce 2019 jsme se 

spojili s 89 neziskovými organizacemi a řídili tři projekty patřící nadaci, které pozitivně změnily 

220 129 životů lidí prostřednictvím dotací, darování produktů Young Living a dobrovolnické 

práce. Náš vliv je podněcován dary lidí jako jste vy, kteří jsou zavázáni podpořit sny komunit po 

celém světě. Věříme, že společně můžeme dále šířit dobro a navždy změnit životy lidí.   

100% SLIB
Naše iniciativy jsou podporovány 100% slibem. Protože společnost Young Living velkoryse 

pokrývá administrativní náklady nadace, 100 % z každého příspěvku má přímý dopad. Každá 

darovaná koruna jde vždy na to, aby pomohla těm, kteří to potřebují.   

JAK SE ZAP OJIT
Společně jsme neuvěřitelnou silou dobra, což je důvodem toho, že poskytujeme spoustu 

způsobů, jak se zapojit a být v obraze, co se týče práce, kterou nadace dělá. Sledujte nás na 

vašich oblíbených platformách sociálních sítí a navštivte náš blog, abyste se dozvěděli  

o nejnovějších příbězích. Pořádejte pro váš tým večírek s tématem nadace nebo uspořádejte 

dobročinnou sbírku. Ať se k nám přidáte na charitativní misi nebo chcete změnit životy lidí tam, 

kde bydlíte, potřebujeme zapálené lidi ze všech koutů světa, kteří budou šířit povědomí online  

a v jejich sousedství.

Pro více informací navštivte YoungLivingFoundation.org/get-involved. 
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Esenciální oleje, s láskou získávané z rostlin, bylin a stromů, které se 

pěstují na farmách nebo rostou volně, jsou koncentrované rostlinné 

extrakty získané pečlivou parní destilací, lisováním za studena nebo 

navrtáním stromu ke sběru pryskyřice. Tyto čisté esenciální oleje 

jsou mnohem silnější než rostliny, z nich se získávají. Nabízíme stovky 

jednodruhových olejů, směsí olejů a produktů obohacených oleji, z nichž 

každý obsahuje optimální hladinu specifických, přirozeně se vyskytujících 

složek esenciálních olejů ke zvýšení jejich síly. Ať oleje používáte  

v aromaterapii, k osobní péči, nebo při péči o domácnost, všechny 

stránky každodenního života lze obohatit zařazením esenciálních olejů!

E SENC IÁLNÍ OLE J E?
CO JSOU
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Jestliže užíváte naše doplňky stravy řady Plus obsahující esenciální oleje, 

vyzkoušejte tyto tipy:  

• Kápněte několik kapek vašeho vybraného oleje/olejů Plus do želatinové 

kapsle, zapijte vodou a polkněte. 

• Kápněte 1–2 kapky vašeho vybraného oleje/olejů Plus do sklenice 

s vodou, NingXia Red®, šťávou, jogurtem, oblíbeným sladidlem či 

rostlinným mlékem a vypijte.  

• Kápněte 1–2 kapky vašeho vybraného oleje/olejů Plus (k dochucení)  

do jídel, když vaříte.

Poznámka: Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých etiketách.

JAK P OUŽÍVAT E SENCIÁLNÍ OLE JE

Řadu esenciálních olejů lze bezpečně a s příznivými účinky používat přímo  

na pokožku. 

• Naneste 2–3 kapky esenciálního oleje přímo na požadované místo  

a vmasírujte. Opakujte podle potřeby. Vždy dodržujte pokyny pro 

ředění uvedené na etiketě. 

• Rozetřete 2–3 kapky esenciálního oleje mezi dlaněmi a inhalujte. 

Varování: Esenciální oleje jsou velmi silné a některé mohou dráždit 

pokožku. Dojde-li k podráždění, použijte na postižené místo ke zředění  

olej Young Living V-6® Vegetable Oil Complex nebo jakýkoli čistý rostlinný 

olej. Oleje a směsi, jejichž základem je citrus, mohou způsobit dočasnou 

fotosenzitivitu.  

Lokální použití

Vnitřní použití 



PRODUKTY  
S  E SEN CIÁLN ÍMI 

OLE JI

Esenciální oleje jsou podstatou společnosti Young 

Living a základem naší řady produktů. Prolistujte 

si naše produkty a objevte univerzální, mocné 

esenciální oleje a směsi vyvíjené s vědomím 

 našeho příslibu Seed to Seal® a najděte 

esenciální oleje, které jsou správné právě pro vás.





Díky desetiletím výzkumů a zkušeností jsme 

zdokonalili náš patentovaný závazek kvality 

Seed to Seal®, abychom zajistili, že jsou 

naše esenciální oleje těmi nejčistšími  

a nejautentičtějšími na trhu. Toto odhodlání 

dosáhnout dokonalosti je hlavní důvod, proč 

naše esenciální oleje vynikají nad ostatními 

a díky čemu mají takový náskok v kvalitě, 

kterou můžete pocítit z každé lahvičky.

JEDNODRUHOVÉ 
E SENCIÁLNÍ 
OLE JE
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Oslavujte každý den díky této pepřové a teplé vůni. Na této 
dřevité rostlině rostou bobule, které se suší na slunci, aby se 
rozvinula vůně. Olej Black Pepper se destiluje parou z těchto 
bobulí.

Olej Basil, který je čisticí a zklidňující, připomíná italskou 
kuchyni díky své bylinkové vůni. Rostlina patří do čeledi 
hluchavkovitých a pochází z Asie. Má růžové nebo bílé květy. 
Přidejte do vašeho tělového mléka pro energickou dávku 
svěžesti.

Vratič modrý je známý také jako marocký heřmánek. Olej 
se získává destilací parou ze žlutých květů a poupat. Tento 
zábavný a ovocný olej má vůni podobnou jablkům a je ideální 
ke zředění s kokosovým olejem pro báječnou masáž.

Tento šťavnatý olej, známý jako „slunce v lahvičce“, se získává 
z kůry citrusového ovoce. Vyrovnává, povznáší a obnovuje  
a je ideální ke vdechování přímo z lahvičky pro trochu  
motivace na cestách.

Kmín kořenný je plod ve tvaru půlměsíce a má silnou, 
anýzovou vůni. Dvouletá rostlina připomíná rostliny z čeledě 
miříkovitých. Má malé bílé nebo růžové květy a vějířovité listy. 
Zřeďte s kokosovým olejem pro úžasnou masáž.

BLACK PEPPER

BASIL

BLUE TANSY

BERGAMOT

CARAWAY

KÓD

KÓD

KÓD

KÓD

KÓD

VELIKOST

VELIKOST

VELIKOST

VELIKOST

VELIKOST

33266

33040 33041

3199515 ml

5 ml 5 ml

15 ml

33043 5 ml

Piper nigrum

Ocimum basilicum

Tanacetum annuum

Citrus aurantium bergamia

Carum carvi

Teplý, zemitý a výrazný olej Carrot Seed dodá povzbudivý 
tón jakékoli vůni. Obnovte a osvěžte vaše smysly díky tomuto 
zábavnému esenciálnímu oleji. 

CARROT SEED

KÓD VELIKOST
33044 5 ml

Daucus carota sativa

Tento dřevitý olej, který se destiluje z cedrového dřeva, se 
hojně využívá v parfumerii. Vyrovnává, tónuje a čistí pokožku. 
Jednoduše ho přidejte do vašeho oblíbeného tělového mléka 
pro mladistvou záři.  

CEDARWOOD

KÓD VELIKOST
31998 15 ml

Cedrus atlantica

Zklidněte smysly díky tomuto kořeněnému oleji, který je 
destilován parou z kůry stromu. Skořice, která pochází z vnitřní 
kůry tropického stále zeleného stromu, je oslavována pro svou 
teplou a přívětivou vůni.

CINNAMON BARK

KÓD VELIKOST
33091 5 ml 

Cinnamomum verum 
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Tento exotický olej, který se získává odběrem pryskyřice 
přímo z kmene stromu kopaiva pocházejícího z Brazílie, je  
perfektním doplňkem vašeho zkrášlovacího režimu. Má čisticí 
účinky. Vklepejte ho okolo výstřihu pro charakteristickou, 
kouřovou vůni. 

Tento svěží, dřevitý olej, který je destilován parou z jehličí  
a větviček cypřiše, je ideální jako doplněk vašeho 
zkrášlovacího režimu. Použijte ho před spaním společně  
s lehkým hydratačním krémem, abyste vaší pokožce dodali 
záři. 

Teplá, sladká vůně esenciálního oleje Davana je perfektním 
prostředkem na stresující, nevyvážený den. Také může pomoci 
dodat vaší pokožce záři.

COPAIBA CYPRESS 

DAVANA

KÓD KÓD

KÓD

VELIKOST VELIKOST

VELIKOST

32017 32019 

30510

15 ml 15 ml

5 ml

Copaifera officinalis Cupressus sempervirens 

Artemisia pallens

Tato svěží vůně je teplá a hluboce uklidňující. Proměňte vaše 
smysly díky tomuto zklidňujícímu oleji, který osvěží mysl, tělo 
i duši. Ideálně před spaním přidejte do tělového másla pro 
nádherně hebkou pokožku.

Říká se, že cist je biblickou Sáronskou růží. Má vůni  
podobnou medu.

Tento ostrý a citrusový olej má citronové tóny a je získáván 
z trávy s francouzským jménem, které v překladu znamená 
„citronový balzám“. Citronela patří do čeledi lipnicovitých  
a používá se jako energická a povznášející vůně. 

Sladce vonící olej z hřebíčku je teplý, exotický a stimulující. 
Dodá lákavý tón jakémukoli parfému. Hřebíček je sušené 
aromatické poupě ze stromu, který patří do čeledi  
myrtovitých. 

CLARY SAGE 

CISTUS CITRONELLA

CLOVE 

KÓD

KÓD KÓD

KÓDVELIKOST

VELIKOST VELIKOST

VELIKOST
33272 

33092 32159 

15 ml 

5 ml 5 ml 

32161 15 ml 

Salvia sclarea 

Cistus ladanifer Cymbopogon nardus 

Syzygium aromaticum 

Pokud hledáte hluboce bylinkovou a teplou vůni, zvolte si olej 
Dill. Olej Dill se destiluje parou z celé rostliny, která pochází 
ze stejné čeledi jako celer a je známá pro své zklidňující 
vlastnosti. Přidejte několik kapek do vašeho sprchového gelu 
pro energický doplněk. 

DILL

KÓD VELIKOST
33093 5 ml

Anethum graveolens 
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Oslavujte každý den s mátovou vůní esenciálního oleje Dorado 
Azul. Tento teplý olej pochází z Ekvádoru a rostlina, ze které 
se získává, je součástí čeledi hluchavkovitých. Olej se destiluje 
parou. Jeho vůně je obnovující a pomáhá zklidnit smysly.

DORADO AZUL 

KÓD VELIKOST
33094 5 ml

Hyptis suaveolens 

Tento výrazný citrusový olej je známý pro své harmonické 
a obnovující vlastnosti. Strom elemi (Canarium luzonicum) 
pochází z Filipín a může dorůstat výšky až 3 metrů. Olej se 
získává destilací parou z pryskyřice.

ELEMI 

KÓD VELIKOST
33273 15 ml 

Canarium luzonicum 

Zklidněte smysly díky oleji Eucalyptus Blue. Eukalyptovníky, 
které pocházejí z Austrálie a jsou součástí čeledi myrtovitých, 
jsou známé jako gumovníky. Užijte si ostré a osvěžující tóny, 
když olej přidáte do sprchového gelu.

Dýchejte s lehkostí díky oleji Eucalyptus Globulus. Tento  
hluboce osvěžující olej se destiluje z listů eukalyptu 
a pomáhá pročistit mysl. Během chladného období jednoduše 
vdechujte přímo z lahvičky pro snadné dýchání. 

EUCALYPTUS BLUE EUCALYPTUS GLOBULUS 

KÓD KÓDVELIKOST VELIKOST
33100 32028 5 ml 15 ml 

Eucalyptus bicostata Eucalyptus globulus 

Voňte lahodně díky této energické a chladivé vůni. Eucalyptus 
Radiata je zimní olej, který je perfektní na podporu snadného 
dýchání. Stimulujte vaše smysly díky této lehce mátové vůni. 
Zřeďte olej ve vašem vybraném nosném oleji pro snadnou 
masáž.

Fenykl, čisticí, stimulující a osvěžující, patří do čeledi 
miříkovitých. Tento olej, který je ceněný pro svou anýzovou 
vůni, je velice příjemný a lze ho přidat do vašeho každodenního 
hydratačního krému pro výrazný a osvěžující doplněk. 

EUCALYPTUS RADIATA FENNEL 

KÓD KÓDVELIKOST VELIKOST
33274 3327515 ml 15 ml 

Eucalyptus radiata Foeniculum vulgare 

Tento olej s dřevitou a ukotvující vůní, který byl tradičně 
drahý a používal se při duchovních obřadech, vylepšuje 
zkrášlovací rituály a rozjímání. Přidejte několik kapek do 
vašeho oblíbeného tělového mléka pro krásně jemnou a mladě 
vypadající pokožku. 

Olej Geranium, který má lahodnou vůni podobnou růži, je 
hluboce tónující a poskytuje rovnováhu.  Olej Geranium se 
destiluje parou z listů a květů a obsahuje sloučeniny geraniol, 
linalool a citronellol, které lze nalézt i ve vzácném oleji z růže.

FRANKINCENSE GERANIUM 

KÓD KÓDVELIKOST VELIKOST
32030 33276 15 ml 15 ml 

Boswellia carterii Pelargonium graveolens 

KÓD VELIKOST
32167 5 ml 
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Osvěžující a hluboce uvolňující vůně s dřevitými tóny.  
Cypřišek červený je speciální strom, který se nachází na 
vrcholcích hor bujných deštných pralesů Tchaj-wanu. 

Helichrysum je povznášející olej, který se destiluje  
z jasných, zlatých, slaměných květů. Na pokožce je zklidňující  
a chladivý. Tato bylinková vůně je vysoce ceněná v parfumerii 
a díky tomuto oleji voní vůně delší dobu. 

Rozjasněte vaše ráno díky této svěží, šťavnaté vůni. Olej 
Grapefruit se získává z kůry plodu a má čisticí a tónující účinky, 
když se přidá do hydratačního krému. Omezuje nedokonalosti 
pleti pro zářivou, zdravě vypadající pokožku. 

Osvěžte vaše smysly díky oleji Hinoki. Tento olej pochází  
z japonského cypřišku tupolistého, jehož domovinou je  
střední Japonsko. Cypřišek tupolistý je považován za jeden  
z „pěti posvátných stromů pohoří Kiso“. 

HONG KUAI

HELICHRYSUM GRAPEFRUIT 

HINOKI 

KÓD

KÓDKÓD

KÓD VELIKOST

VELIKOSTVELIKOST

VELIKOST

33103 

33294

32032 

33104 

5 ml 

5 ml 

15 ml 

5 ml

Chamaecyparis formosensis

Helichrysum italicum Citrus paradisi 

Chamaecyparis obtusa 

Přineste nádhernou přírodu dovnitř díky tomuto výjimečnému 
oleji Idaho Grand Fir. Jedle obrovská roste na farmě 
společnosti Young Living v Naples v Idahu a destilací parou 
se z ní vytváří teplý, uklidňující a neodolatelný olej vhodný 
pro obě pohlaví. 

IDAHO GRAND FIR 

KÓD VELIKOST
33277 5 ml 

Abies grandis

Vybočte z davu díky této nadčasové a osvěžující vůni. Smrk 
pichlavý z Idaha se destiluje výhradně na levandulové farmě  
a destilerii společnosti Young Living v St. Maries. Jednoduše  
ho vklepejte okolo výstřihu pro kouřovou a dřevitou vůni, která 
je příjemná a výrazná. 

IDAHO BLUE SPRUCE 

KÓD VELIKOST
33296 5 ml 

Picea pungens 

Tento jemný olej je lehký a ovocný a pomáhá zklidnit smysly. 
Destiluje se parou z květů a je alternativou ke zklidňujícímu 
oleji z levandule. 

Tento teplý olej, který je řízný a stimulující, oživuje pokožku. 
Zázvor pochází z Indie, pěstuje se pro jedlý kořen a má žluté 
a zelené květy. Je hluboce zklidňující. Přidejte kapku do 
kokosového oleje pro báječnou masáž.

GERMAN CHAMOMILE GINGER 

KÓD KÓDVELIKOST VELIKOST
33101 5 ml 33102 5 ml 

Matricaria recutita Zingiber officinale 



2 0PRODUKTY S E SE NCIÁLNÍMI OLE JIPoznámka: Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých etiketách.

Postarejte se o očistu a osvěžení díky povznášejícímu oleji 
Jade Lemon. Získává se z kůry plodu citronu. Užijte si lahodně 
šťavnatou a svěží vůni. Tonizujte a vyčistěte si pokožku, 
když každý den použijete jednu nebo dvě kapky společně  
s tělovým mlékem. 

Olej Jasmine, který je sladký a smyslný, se získává  
z egyptského jasmínu kvetoucího v noci, který se ručně sbírá 
za rozbřesku. Olej z jasmínu se často používá jako hlavní složka 
parfémů a je ceněný pro své romantické tóny. 

JADE LEMON JASMINE 

KÓD KÓDVELIKOST VELIKOST
33297  33320 5 ml 5 ml 

Citrus limon eureka var. formosensis Jasminum officinale 

Olej Juniper má zemitou vůni a získává se destilací parou  
z rozdrcených plodů jalovce. Přidejte několik kapek do vašeho 
tělového másla pro čisticí doplněk.

Tento oslavovaný olej pochází z keřů s hravými bílými květy, 
které rostou na pobřeží Austrálie. Olej se destiluje parou  
z divokých keřů kunzea a má teplou a dřevitou vůni. Po staletí 
se používal jako prostředek ke zklidnění smyslů. 

JUNIPER KUNZEA

KÓD KÓDVELIKOST VELIKOST
33278 33321 15 ml 5 ml

Juniperus osteosperma Kunzea ambigua

Olej z citronu, známého jako „tekuté slunce“, nabízí dávku 
šťavnaté svěžesti a získává se z kůry plodu. Podporuje jasně  
a zdravě vypadající pleť.  

Vylepšete váš zkrášlovací rituál díky tomuto sladkému, 
květinovému oleji, když ho přidáte do tělových mlék, 
sprchových gelů a nosných olejů. Tento relaxační olej, který 
je destilován parou z kvetoucích špiček rostliny, je uvolňující  
a podporuje rovnováhu a obnovení pro klidný spánek.

Olej Ledum se destiluje parou ze stále zeleného keře a má 
kouřovou a pepřovou vůni. Uvolněte se a znovu se soustřeďte 
přidáním několika kapek do 125 g soli Epsom a vaši koupel 
prostoupí dřevitá vůně. 

Tento jemný a šťavnatý svěží olej se destiluje parou z listů 
australského myrtovníku citronového. Tento strom roste  
v bujných deštných pralesích v Austrálii. Přidejte několik kapek 
do vašeho tělového mléka pro čistou a vyrovnanou pokožku. 

LEMON 

LAVENDER LEDUM 

LEMON MYRTLE 

KÓD

KÓD KÓD

KÓDVELIKOST

VELIKOST VELIKOST

VELIKOST
32036 

32034 33322 

15 ml 

15 ml 5 ml 

33323 5 ml 

Citrus limon 

Lavandula angustifolia Ledum groenlandicum 

Backhousia citriodora 
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Užijte si voňavou symfonii veselých a šťavnatých tónů. 
Tento povzbudivý olej, který se destiluje z aromatických 
listů dorůstajících délky až 1,5 metru, okamžitě osvěží a oživí 
smysly. Přidejte do nosného oleje pro uvolňující masáž.

LEMONGRASS 

KÓD VELIKOST
32038 15 ml 

Cymbopogon flexuosus 

Meduňka, známá jako citronový balzám, pochází z naší 
levandulové farmy a destilerie v St. Maries v Idahu. Olej se 
destiluje parou z rostliny a má svěží a citronovou vůni, která 
podporuje pozitivitu a příjemné prostředí. 

MELISSA 

KÓD VELIKOST
33325 5 ml 

Melissa officinalis 

Krásně se probuďte díky této svěží a povznášející vůni. 
Obohaťte váš šampon tímto energickým olejem a dodejte lesk 
vlasům, které budou vypadat zdravě a vyživeně. 

LIME 

KÓD VELIKOST
32040 15 ml 

Citrus aurantifolia

Přivítejte svěží vůni díky tomuto bylinkovému oleji, který se 
získává destilací parou z listů. Majoránka, která je stimulující 
a energická, pochází ze stejné čeledi jako tymián a oregano.

MARJORAM 

KÓD VELIKOST
33279 15 ml 

Origanum majorana 

Myrhy si lidé velice vážili v biblických dobách. Díky svým 
hydratačním vlastnostem se pyšní dlouhou historií používání 
při péči o pokožku.

MYRRH

KÓD VELIKOST
33280 15 ml 

Commiphora myrrha 

Olej Myrtle, který je jemnou alternativou k oleji Tea Tree, je 
hluboce zklidňující a obnovující esenciální olej. Destiluje se 
parou z listů a větviček myrty, která pochází ze stejné čeledi 
jako eukalyptus. 

MYRTLE
Myrtus communis

KÓD VELIKOST
33326 5 ml 

Esenciální olej Northern Lights Black Spruce pochází z farmy 
Northern Lights společnosti Young Living v Britské Kolumbii  
v Kanadě. Podpořte soustředění a jasnost, když tento teplý  
a příjemný olej nanesete při meditaci na pulsní body. 

NORTHERN LIGHTS BLACK SPRUCE 
Picea mariana 

KÓD VELIKOST
33327 5 ml 

Olej Nutmeg, který připomíná vynikající pečené dobroty, má 
teplou, kořeněnou a přívětivou vůni. Pochází z tropického stále 
zeleného muškátovníku, který může přinášet plody po více než 
60 let. 

NUTMEG 

KÓD VELIKOST
33281 5 ml

Myristica fragrans 

KÓD VELIKOST
33324 5 ml 
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Olej Ocotea, který se destiluje parou z listů stromu 
pocházejícího z Ekvádoru, má zemitou a jemně skořicovou 
vůni. Je hluboce uvolňující a obnovující. Jednoduše přidejte 
několik kapek do nosného oleje pro báječnou masáž.

OCOTEA

KÓD VELIKOST
33328 5 ml

Ocotea quixos

Tento ovocný olej se extrahuje lisováním kůry za studena. 
Jednoduše přidejte několik kapek této lahodné vůně do 
vašeho oblíbeného tělového mléka pro omezení nedokonalostí 
pleti a vrásek a pro odhalení mladistvé záře. 

ORANGE

KÓD VELIKOST
32042 15 ml 

Citrus sinensis 

Voňte lahodně díky tomuto bylinkovo-kořeněnému oleji. 
Oregano patří do čeledi hluchavkovitých a olej se destiluje 
z listů a kvetoucích špiček. Tento olej se často používá  
v kouřových parfémech. 

OREGANO 

KÓD VELIKOST
32044 15 ml 

Origanum vulgare 

Březule vonná pochází ze stejné čeledi jako kadidlovník. Kůra 
stromu březule vonné se v Jižní Americe tradičně pálí na 
pomoc se zahnáním negativních energií. 

PALO SANTO 

KÓD VELIKOST
33330 5 ml 

Bursera graveolens 

Tento olej se destiluje z keře pocházejícího z tropických 
oblastí jihovýchodní Asie a patří do čeledi hluchavkovitých.  
Olej z pačuli má pyžmovou vůni a často se používá  
v parfémech, mýdlech a jako kadidlo. 

PATCHOULI 

KÓD VELIKOST
33282 15 ml 

Pogostemon cablin 

Olej z máty peprné je chladivý, čisticí a velice osvěžující. 
Přidejte ho do neutrálního tělového mléka, sprchového gelu 
nebo nosného oleje. Povzbuzuje tělo, mysl i ducha a dodává 
energii.   

PEPPERMINT 

KÓD VELIKOST
32046 15 ml 

Mentha piperita 

Olej Ravintsara se destiluje parou z listů a větviček a má 
výraznou a čisticí vůni. Tato vůně, která je podobná eukalyptu, 
je ideální na podporu snadného dýchání během chladných 
měsíců. 

RAVINTSARA 

KÓD VELIKOST
33331 5 ml 

Cinnamomum camphora 

Přeneste se do borovicového lesa plného svěží vůně. Tento 
stimulující a osvěžující olej se získává destilací parou  
z větviček a jehličí a poskytuje teplou a zklidňující vůni. 

PINE 

KÓD VELIKOST
32015 15 ml 

Pinus sylvestris 
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Olej Rose má zklidňující a smyslnou vůni, která je tak krásná 
jako sama kvetoucí růže. Tento vzácný olej má velkou cenu, 
protože na každou 5ml lahvičku je třeba 10 kg okvětních lístků 
růže. Je jedním z nejdražších a nejluxusnějších esenciálních 
olejů. 

ROSE 

KÓD VELIKOST
33333 5 ml 

Rosa damascena 

Olej Roman Chamomile má vůni podobnou jablku, zklidňuje 
smysly a podporuje klidné prostředí. Olej se destiluje parou 
z květů a listů. Přidejte kapku do vašeho tělového másla pro 
osvěžení pokožky a hedvábně jemné zakončení.

ROMAN CHAMOMILE 

KÓD VELIKOST
33332 5 ml 

Anthemis nobilis

Podpořte váš zdravý životní styl a zastavte se díky tomuto 
bohatému a dřevitému oleji. Zřeďte s nosným olejem, 
vklepejte okolo výstřihu a na pulsní body, zatímco meditujete 
nebo cvičíte jógu. 

ROYAL HAWAIIAN SANDALWOOD

KÓD VELIKOST
33349 5 ml 

Santalum paniculatum

Royal Hawaiian Sandalwood je ochranná známka Jawmin, LLC.

Rozmarýn je více než jen bylinková přísada.  Tento svěží, 
voňavý olej, který se destiluje parou z květů a listů stále 
zeleného keře, jehož domovem je Středozemí, je hluboce čisticí. 

ROSEMARY 

KÓD VELIKOST
32048 15 ml 

Rosmarinus officinalis 

Povzneste vaše rozjímání díky výrazné vůni oleje Sacred 
Frankincense. Naneste okolo výstřihu a vnímejte tuto kouřovou, 
vyrovnávací a obnovující vůni. Propojte se s vaším vnitřním já  
a podpořte přijetí a lásku k sobě sama.

SACRED FRANKINCENSE 
Boswellia sacra 

KÓD VELIKOST
33648 5 ml 

Esenciální olej Sacred Sandalwood poskytuje povznášející, 
dřevitou vůni vedle řady vlastností pečujících o pokožku, 
včetně pomoci zvýšit přirozenou záři a omezit vzhled jemných 
vrásek.

SACRED SANDALWOOD 

KÓD VELIKOST
30733  5 ml

Santalum album 

Olej Sage má výraznou, kořeněnou, pročišťující a povznášející 
vůni. Tradičně se používá pro své čisticí vlastnosti. 

SAGE 

KÓD VELIKOST
36543 15 ml 

Salvia officinalis 

Olej Spearmint, svěží, stimulující a výrazný, není tak silný  
jako olej Peppermint. Tento olej čistí pokožku a probouzí  
mysl, tělo a ducha. 

SPEARMINT 

KÓD VELIKOST
33352 5 ml 

Mentha spicata 
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Dodejte vašemu kroku trochu svěžesti díky tomuto veselému 
oleji. Získává se lisováním kůry plodu za studena. Tento stále 
zelený strom patří do čeledi routovitých. 

TANGERINE 

KÓD VELIKOST
32050 15 ml 

Citrus reticulata 

Tento oživující a zklidňující olej, který se destiluje z listů rostliny, 
je perfektním doplňkem zkrášlovacího rituálu. Osvěžte, 
zklidněte a rozjasněte pokožku přidáním několika kapek do 
vašeho tělového mléka.   

TEA TREE 

KÓD VELIKOST
32052 15 ml 

Melaleuca alternifolia 

Je osvěžující a čisticí. Jednoduše přidejte kapku do  
sprchového gelu pro vyživující, luxusní odměnu. Nebo ho 
zřeďte s nosným olejem pro báječnou masáž na uvolnění  
a relaxaci. 

THYME 

KÓD VELIKOST
36536 15 ml 

Thymus vulgaris 

Esenciální olej Valerian má zemitou a povznášející vůni. Tento 
olej, který je zklidňující a uvolňující, lze zředit s nosným olejem 
pro báječnou masáž. Podpořte klid a pozitivitu vklepáním na 
pulsní body a okolo výstřihu. 

VALERIAN 

KÓD VELIKOST
33354 5 ml 

Valeriana officinalis 

Tento smyslný, lehce exotický a dřevitý olej pochází z trvalé 
rostliny, jejímž domovem je Asie. Olej se destiluje parou  
z kořenů rostliny a používá se už od dávných dob. Používá  
se v kolínských, parfémech, mýdlech a hydratačních 
krémech. 

VETIVER 

KÓD VELIKOST
33355 5 ml 

Vetiveria zizanoides 

Užijte si sladkou a květinovou vůni oleje Ylang Ylang. Je 
destilován parou z výrazných, žlutých květů, které rostou 
na stromě pocházejícího z Indonésie. Tento exotický  
a povznášející olej se často používá v luxusních přípravcích 
pro péči o vlasy a pokožku. 

YLANG YLANG 

KÓD VELIKOST
33283 15 ml 

Cananga odorata 

Jako závan svěžího vzduchu poskytuje olej Xiang Mao 
šťavnaté a svěží tóny a stimuluje mysl, tělo i duši.  
V Tchaj-wanu je rostlina známá jako „vonná tráva rychlého 
osvícení“. Tento olej se destiluje parou a tradičně se používá 
v parfumerii. 

XIANG MAO 

KÓD VELIKOST
33359 5 ml 

Cymbopogon citratus 

Tato ostrá a osvěžující zimní vůně je perfektní pro inhalování 
přímo z lahvičky během chladného období. Destiluje se parou 
z tmavě zelených listů malého keře a poskytuje sladkou, 
mátovou vůni.  

WINTERGREEN 

KÓD VELIKOST
32054 15 ml 

Gaultheria procumbens 



E SENCIÁLNÍ  
OLE JE PLUS

Oleje v naší řadě doplňků stravy s esenciálními oleji Plus 

jsou ideální pro použití v kuchyni. Ať jsou přidány do jídla 

jako lahodná jiskra koncentrované chuti, nebo použity 

v tobolkách, nezapomeňte si prohlédnout staré a nové 

oblíbence v této části.
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Voňavý olej Basil připomíná středozemní kuchyni. Rostlina 
patří do čeledi hluchavkovitých a pochází z Asie. Její listy 
jsou zelené a květy mají růžovou nebo bílou barvu. Přidejte  
do salátových zálivek, italských receptů nebo domácího 
pesta.

Tento teplý a stimulující olej pochází z dřevité rostliny, 
na níž rostou bobule, které se sklízí a suší na slunci. Tento 
pronikavý a ukotvující olej, který se z bobulí získává parní  
destilací, je hlavní složkou mnoha kuchyní.

BASIL+ BLACK PEPPER+

KÓD VELIKOST

Ocimum basilicum Piper nigrum 

558308 5 ml

KÓD VELIKOST
561708 5 ml

Olej Cardamom+, získaný parní destilací ze semen 
kardamomu, dokonale zachycuje vonné a svěží vlastnosti 
tohoto dobře známého koření. Jeho charakteristická 
chuť se běžně přidává do sladkých i slaných pokrmů a je  
také hřejivým kořeněným doplňkem horkých nápojů.

CARDAMOM+
Elettaria cardamomum 

KÓD VELIKOST
563408 5 ml

Olej Cinnamon Bark+ je vaše tajná zbraň v kuchyni!  
Obsahuje 100% olej ze skořicové kůry a stačí pár kapek, aby 
povznesl chuť vašich pokrmů do vyšších dimenzí.

CINNAMON BARK+
Cinnamomum verum 

KÓD VELIKOST
558508 5 ml

Hřebíček je důležitou složkou ve směsi olejů Thieves® od 
Young Living. Olej Clove+ je destilovaný koncentrát toho 
samého důvěrně známého hřebíčku s ostrou chutí, který  
se v kuchyních používá tisíce let. 

CLOVE+ 
Syzygium aromaticum 

KÓD VELIKOST
562008 5 ml

Tento olej pochází z jedné z nejoblíbenějších bylinek a je 
opravdu svěží. Každému jídlu dodá chuť. Olej Coriander+ je 
perfektní pro celou škálu kuchyní, včetně jídel inspirovaných 
Asií, jako je kari nebo dušené pokrmy.

CORIANDER+ 
Coriandrum sativum 

KÓD VELIKOST
26979 5 ml

Cumin+ je aromatický olej, který pochází z rostliny  
z východních zemí Středomoří. Pochází z rostliny, která 
patří do stejné čeledi jako petržel. Kmín římský má teplou  
a zemitou vůni a tradičně se přidává do kari, dušených  
pokrmů a mexických jídel.

CUMIN+ 
Cuminum cyminum 

KÓD VELIKOST
27404 5 ml

Dodejte díky oleji Dill+ svěží a výraznou chuť zálivkám  
a dipům. Kopr je hlavním doplňkem mnoha asijských  
a skandinávských pokrmů. Tato aromatická bylinka má 
drobné, vějířovité listy a existuje již od dob středověku.

DILL+ 
Anethum graveolens 

KÓD VELIKOST
562208 5 ml

Olej Fennel+ je známý svou charakteristickou lékořicovou 
chutí. Zkuste jej použít místo čerstvého fenyklu nebo  
do nápojů a čajů po jídle.

FENNEL+ 
Foeniculum vulgare 

KÓD VELIKOST
563608 5 ml

Olej Ginger+, používaný v kuchyni jako dochucovadlo 
a také jako doplněk stravy, je výjimečný  
a univerzální olej, který je skvělé mít při ruce. Jeho přínosy 
lze přičíst přirozeně se vyskytujícím složkám zingiberenu  
a beta-felandrenu.

GINGER+ 
Zingiber officinale

KÓD VELIKOST
558808 5 ml
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Lemon+ je skvělý olej, který dokáže dodat intenzivní, 
dynamickou chuť mnoha jídlům. Díky svému 
univerzálnímu použití ve sladkých i slaných receptech  
si toto ovoce získalo oblibu v kuchyních celého světa.

Majoránka je aromatická bylinka, která pochází z čeledi 
hluchavkovitých a pěstuje se ve Středomoří. Je podobná 
oreganu, ale má jemnější chuť a používá se na ozdobu polévek  
a salátů. Tento olej dodává voňavé a chutné doplnění 
jakémukoli jídlu. 

Jemná citrusová chuť oleje Lemongrass+ obohatí spoustu 
pokrmů – zejména asijské kuchyně. Pro pitný režim můžete 
také přidat pár kapek do sklenice vody nebo šálku horkého 
čaje, budete překvapeni jeho výtečnou chutí.

Ačkoli je běžněji používaný ve sladších receptech, přínosy 
oleje Lavender+ jsou oceňovány i u slaných jídel. Levandule 
je někdy obsažena ve slavném provensálském koření společně  
s majoránkou, tymiánem, oreganem a rozmarýnem.  

LEMON+ 

MARJORAM+ LEMONGRASS+ 

LAVENDER+ 
Citrus limon 

Origanum majorana Cymbopogon flexuosus 

Lavandula angustifolia 

KÓD VELIKOST
562508 5 ml

KÓD VELIKOST

KÓD VELIKOST
559008 5 ml

KÓD VELIKOST
562608 5 ml 559208 5 ml

Olej Nutmeg+ nabízí teplou, nostalgickou chuť a vůni,  
ať ho použijete při pečení perníku nebo vmícháte do čaje.  
Použijte ho, abyste vašim oblíbeným receptům dodali 
špetku sladké a kořeněné chuti.

Vaření s olejem Oregano+ je skvělý způsob, jak dodat 
oblíbeným jídlům kořeněnou a pikantní chuť  
a současně svůj jídelníček doplnit příznivými účinky 
čistého esenciálního oleje. Také obsahuje přirozeně  
se vyskytující složku karvakrol. 

Tato univerzální bylinka je svěžím zakončením mnoha jídel.  
Na jaře se objevuje jako jedna z prvních a patří 
do čeledi miříkovitých. Pochází z Evropy a svěží listy rostliny  
se používají na ozdobu v mnoha kuchyních.

Olej Orange+ má čistou, osvěžující chuť zahrnující přirozeně 
obsaženou složku limonen. Použijte ho při pečení, kde 
dodá štiplavou příchuť, která vyváží sladkost zákusků  
a dortů. Lze jej také velmi dobře kombinovat s dalšími  
ovocnými chutěmi, proto je skvělým doplňkem do vody,  
smoothies a NingXia Red®.

NUTMEG+ 

OREGANO+ PARSLEY+ 

ORANGE+ 
Myristica fragrans 

Origanum vulgare Petroselinum crispum

Citrus sinensis 

KÓD VELIKOST
563308 5 ml

KÓD VELIKOST
559408 5 ml

KÓD VELIKOST
26387  5 ml

KÓD VELIKOST
562708 5 ml
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Výrazná chuť oleje Peppermint je vítána v nejteplejších letních 
dnech a nejchladnějších zimních nocích. Olej Peppermint+  
je svěžím přídavkem do vody během cvičení nebo do bylinného 
čaje po dni venku a je užitečnou stálicí, kterou je dobré  
mít po ruce pro pečení a vaření.

Olej Rosemary+ propůjčí každému pokrmu, do něhož je přidán, 
jedinečnou bylinnou chuť. Tento olej je oblíbený jako doplněk 
stravy pro svůj přirozený obsah eukalyptolu a alfa-pinenu.   

PEPPERMINT+ ROSEMARY+ 
Mentha piperita Rosmarinus officinalis 

KÓD VELIKOST
562808 5 ml

KÓD VELIKOST
562908 5 ml

Šalvěj, která je osvěžující a lahodně aromatická, je trvalka, 
která patří do čeledi hluchavkovitých. Má oválné listy  
a květy kvetou bíle nebo růžově. Používá se k ozdobě  
polévek a pečených a dušených pokrmů.

SAGE+ 
Salvia officinalis 

KÓD VELIKOST
564208 5 ml

Olej Tangerine+ je jednou z nejsladších chutí ze všech našich 
citrusových olejů Plus. Olej Tangerine+, který propůjčuje 
komplexní citrusovou vůni slaným pokrmům i zákuskům, 
je výrazným, štiplavě lahodným obohacením kuchyně  
a obsahuje přirozeně se vyskytující limonen.  

TANGERINE+ 
Citrus reticulata 

KÓD VELIKOST
563008 5 ml

Thieves®+ je patentovaná směs, která dodá teplou chuť  
jídlům a nápojům. Tato směs nabízí také přirozeně se 
vyskytující složky limonen, eugenol a eukalyptol. 

SLOŽENÍ | hřebíček, skořicová kůra, rozmarýn, citron,  
eukalyptus úzkolistý

THIEVES®+ 

KÓD VELIKOST
563108 5 ml

Olej Thyme+ můžete použít namísto sušeného koření  
do oblíbených jídel a je vždy snadno po ruce. Obsahuje 
přirozeně se vyskytující složky, například thymol, para-cymen 
a gama-terpinen, díky nimž je ideálním doplňkem stravy 
každého životního stylu.

THYME+ 
Thymus vulgaris 

KÓD VELIKOST
559708 5 ml Poskytuje šťavnaté tóny pomeranče, mandarinky, tangerinky, 

grapefruitu, citronu a máty klasnaté. Dodejte chuť jakémukoli 
jídlu od lososa a labužnických salátů po polévky.  
Je to skvělý doplněk pro jakéhokoli milovníka jídla. 

SLOŽENÍ | pomeranč, grapefruit, mandarinka, tangerinka, 
citron, máta klasnatá

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®+ 
KÓD VELIKOST
561908 5 ml

Pelyněk je ve francouzské kuchyni považován za jednu ze 
čtyř hlavních kořenících přísad. Olej Tarragon+ je destilován 
parou z listů rostliny pocházející z jižní Evropy a vyznačuje se  
výrazně silnou, bylinnou chutí.

TARRAGON+
Artemisia dracunculus 

KÓD VELIKOST
564308 5 ml



Když esenciální oleje fungují 

společně, mohou změnit životy lidí. 

Kombinujeme již účinné esenciální 

oleje, abychom vytvořili ještě 

účinnější směsi, které můžete  

začlenit do všech částí vašeho života 

a každého koutku vašeho domova.

SMĚ SI  
E SENCIÁLNÍCH  
OLE JŮ 
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AROMAEASE

AROMA SIEZ

AUSTRALIAN KURANYA

Podpořte vaše duchovní propojení díky tomuto zemitému oleji.  
Užijte si rovnováhu a blaženost, když ho vklepete na pulsní 
body během ranní meditace. 

Radost, vděk a sebepřijetí jsou vaše díky směsi Acceptance. 
Obsahuje olej z ylang ylang, královského havajského 
santalovníku a neroli pro sladkou a kořeněnou vůni. 

Stimulujte vaše smysly díky této povzbuzující, aromatické 
směsi. Dodejte vaší kosmetické taštičce dávku pozitivity 
pomocí této exotické a smyslné vůně. Jednoduše přidejte 
několik kapek do láhve s rozprašovačem naplněné vodou  
a nastříkejte do prostoru pro veselou vůni.

Nechte exotický a smyslný olej z kadidlovníku, skořice  
a pomeranče zahalit vaše smysly. Tato okouzlující směs 
je perfektní teplou vůní, která kombinuje neodolatelné,  
výrazné tóny se svěžími tóny zázvoru a hřebíčku. 

Vzpružte vaši mysl, tělo i ducha díky této stimulující směsi. 
Obsahuje olej ze zázvoru, kardamomu, fenyklu, máty peprné 
a máty klasnaté. Noste ho v kapse pro osvěžení a vdechujte 
přímo z lahvičky. 

Tato chladivá a osvěžující směs je perfektní na podporu 
snadného dýchání během chladných měsíců. Jednoduše ji 
mějte v tašce, vdechujte přímo z lahvičky a užívejte si vůni 
bazalky, máty peprné a cypřiše. 

„Kuranya“ znamená „duha“ a představuje veselou a pozitivní 
vůni. Tato harmonická směs, která se získává z rostlin 
rostoucích v Austrálii, povznáší smysly a dodává energii. 

3 WISE MEN

ACCEPTANCE 

AROMA LIFE

ABUNDANCE

SLOŽENÍ | olej ze sladkých mandlí, královský havajský santalovník (Royal 
Hawaiian Sandalwood™**), jalovec, kadidlovník, smrk černý, myrha
**Royal Hawaiian Sandalwood je ochranná známka Jawmin, LLC.

SLOŽENÍ | olej ze sladkých mandlí, kadidlovník, královský havajský santalovník, 
pelargonie, vratič modrý, neroli, koriandr, bergamot, ylang ylang, kafrová limetka, 
cypřiš modrý, davana, jasmín, heřmánek pravý, růže, grapefruit, mandarinka, 
máta klasnatá, citron, obaleň

SLOŽENÍ | olej ze sezamových semen, cypřiš, smil, ylang ylang, majoránka 

SLOŽENÍ | pomeranč, hřebíček, skořicová kůra, kadidlovník, zázvor, smrk černý, 
pačuli, myrha

SLOŽENÍ | máta peprná, máta klasnatá, zázvor, kardamom, fenykl

SLOŽENÍ | bazalka, levandule, cypřiš, majoránka, máta peprná

SLOŽENÍ | myrtovník citronový, kunzea, cypřiš modrý, santalovník bílý, fenykl, 
čajovník rosalina, eukalyptus úzkolistý, kajeput střídavolistý

KÓD VELIKOST
33284 15 ml 

KÓD VELIKOST
33360 5 ml

KÓD VELIKOST
33285 15 ml 

KÓD VELIKOST
32056 15 ml 

KÓD VELIKOST
33364 5 ml

KÓD VELIKOST
37416 15 ml 

KÓD VELIKOST
33365 5 ml

Připravte se, abyste zvládli cokoli díky směsi Awaken. 
Jednoduše vklepejte na pulsní body na podporu klidu  
a pohodlí. Směs je vyrobena z těch nejlepších bylinek a rostlin 
a tvoří ji pět speciálních směsí Young Living. 

AWAKEN 

SLOŽENÍ | Joy, Present Time, Harmony, Forgiveness, Dream Catcher

KÓD VELIKOST
33286 15 ml 
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Obsahuje olej z libavky, dorada azul a kopaivy pro exotickou 
směs. Vmasírujte tuto hluboce osvěžující a chladivou směs do 
bolavých oblastí po cvičení a zřeďte vaším nosným olejem.

Tato mocná směs obsahuje veselou a smyslnou kombinaci 
oleje z jasmínu, majoránky a levandule pro neodolatelnou 
bylinkovou vůni. 

COOL AZUL 

DRAGON TIME 

SLOŽENÍ | l ibavka, máta peprná, šalvěj, oregano kubánské, kopaiva, niaouli, 
levandule, cypřiš modrý, elemi, vetiver, kmín kořenný, dorado azul, oregano, 
heřmánek pravý

SLOŽENÍ | šalvěj muškátová, levandule, řebříček obecný, fenykl, majoránka, 
jasmín

KÓD VELIKOST
33291 15 ml 

KÓD VELIKOST
33292 15 ml 

Buďte tou nejlepší verzí sebe sama díky směsi Believe.  
Síla, radost a láska k sobě sama jsou vaše! Obsahuje olej  
z ylang ylang, koriandru a pelargonie pro bylinkovou vůni.

BELIEVE 

SLOŽENÍ | smrk pichlavý z Idaha, jedle balzámová z Idaha, kadidlovník,  
koriandr, bergamot, ylang ylang, pelargonie

KÓD VELIKOST
 33287 15 ml 

COMMON SENSE 

Směs Common Sense podporuje klid a soustředění. Pěstujte 
vnitřní klid vdechováním přímo z lahvičky a vychutnejte si tóny 
oleje z kadidlovníku, limetky a ylang ylang.

SLOŽENÍ | kadidlovník, ylang ylang, obaleň, zlatobýl, routa, dorado azul, 
limetka

KÓD VELIKOST
33370 5 ml

Obsahuje olej z bazalky, máty peprné a jasmínu pro stimulaci 
a dodání energie mysli, tělu a duši. Obsahuje také olej  
z rozmarýnu, který se v minulosti používal na podporu  
duševní čilosti. Umístěte na stůl v pracovně a vdechujte  
z lahvičky pro motivační dávku energie. 

CLARITY 

SLOŽENÍ | bazalka, heřmánek římský, kardamom, pelargonie, bergamot, 
rozmarýn, citron, ylang ylang, máta peprná, jasmín, palmarosa, koriandr

KÓD VELIKOST
33289 15 ml 

Směs Brain Power, která obsahuje olej z cedrového dřeva, 
kadidlovníku a meduňky, má dekadentní a výraznou vůni 
nejlepších bylinek a rostlin. Podpořte klid a soustředění 
vklepáním na pulsní body. 

BRAIN POWER 

SLOŽENÍ | královský havajský santalovník, meduňka, smil, cedrové dřevo, cypřiš 
modrý, kadidlovník, levandule

KÓD VELIKOST
33367 5 ml

Směs esenciálních olejů DiGize® kombinuje olej z pelyňku, 
zázvoru, máty peprné, jalovce, citronové trávy, anýzu a pačuli 
pro kořeněnou, aromatickou směs. Naneste několik kapek na 
břicho a hrudník pro teplou, přívětivou vůni. 

DIGIZE®

SLOŽENÍ | pelyněk, zázvor, máta peprná, jalovec, fenykl, citronová tráva, 
anýz, pačuli

KÓD VELIKOST
32060 15 ml 

DREAM CATCHER 

Rozmazlete vaše smysly díky oleji z ylang ylang, santalového 
dřeva a anýzu. Tato směs, která je povznášející, inspirující  
a motivující, je vyrobena z nejlepších bylin a rostlin. 

SLOŽENÍ | královský havajský santalovník, mandarinka, ylang ylang, pepř černý, 
bergamot, jalovec, anýz, pelargonie, kafrová limetka, cypřiš modrý, davana, 
jasmín, heřmánek pravý, růže, grapefruit, mandarinka, máta klasnatá, citron, 
obaleň

KÓD VELIKOST
33293 15 ml 
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EGYPTIAN GOLD EN-R-GEE 

Poskytuje rozpoznatelnou směs oleje z máty klasnaté, 
šalvěje, pelargonie, myrty, heřmánku, muškátového oříšku 
a sezamu. Stimulujte vaše smysly a zlepšete vaši celkovou 
pohodu díky této teplé a kořeněné vůni. 

Směs esenciálních olejů Egyptian Gold má stabilizující, 
povzbudivou a povznášející vůni. Obsahuje starověké  
biblické oleje, které lze použít k podpoře oddanosti a úcty.

Osvěžte a obnovte vaši mysl, tělo a ducha, když přidáte  
několik kapek směsi En-R-Gee do vody ve vaně pro tu nejlepší 
koupel.

ENDOFLEX 

SLOŽENÍ | máta klasnatá, olej ze sezamových semen, pelargonie, heřmánek 
pravý, šalvěj, myrta, muškátový oříšek  

SLOŽENÍ | kadidlovník, jedle obrovská, levandule, myrha, yzop, smrk černý  
z Northern Lights, cedrové dřevo, vetiver, růže, kůra skořicovníku

SLOŽENÍ | rozmarýn, muškátový oříšek, pepř černý, jalovec, jedle balzámová  
z Idaha, citronová tráva, hřebíček

KÓD VELIKOST
32132 15 ml 

KÓD VELIKOST
32378 5 ml 

KÓD VELIKOST
33295 15 ml 

Obnovte a oživte smysly díky hluboké, teplé a kořeněné vůni 
směsi Exodus II. Kombinuje zklidňující vůni oleje z myrhy, 
skořicovníku a vetiveru a je perfektní pro báječnou masáž.

EXODUS II 

SLOŽENÍ | olivový olej, myrha, skořicovník čínský, skořicová kůra, puškvorec,  
smrk černý z Northern Lights, yzop, vetiver, kadidlovník  

KÓD VELIKOST
33372 5 ml 

Proměňte váš každodenní režim vklepáním této vůně okolo 
výstřihu, oprostěte se od minulosti a přivítejte nová, pozitivní 
dobrodružství. Užijte si tóny oleje z kadidlovníku, růže  
a pelargonie.

FORGIVENESS 

SLOŽENÍ | olej ze sezamových semen, meduňka, andělika, bergamot, pelargonie, 
levandule, ylang ylang, kadidlovník, citron, palmarosa, jasmín, smil, královský 
havajský santalovník (Royal Hawaiian Sandalwood™**), heřmánek římský, růže, 
koriandr
**Royal Hawaiian Sandalwood je ochranná známka Jawmin, LLC.

KÓD VELIKOST
33373 5 ml 

GENTLE BABY 

Tato jemná vůně byla vytvořena s pomyšlením na nejmenší 
členy vaší rodiny. Tato speciální směs uvolňujících, 
květinových tónů může pomoci celé rodině se společně uvolnit, 
je jako lahvička plná ukolébavek. Obsahuje olej z levandule, 
pelargonie a ylang ylang.

SLOŽENÍ | koriandr, pelargonie, palmarosa, levandule, ylang ylang, heřmánek 
římský, bergamot, citron, jasmín, růže  

KÓD VELIKOST
33298 15 ml 

Směs GLF kombinuje olej z grapefruitu, celeru a máty 
klasnaté pro osvěžující zakončení.  Jednoduše přidejte 
několik kapek do základu mýdla na ruce nebo sprchového 
gelu pro oživující odměnu!

GLF  

SLOŽENÍ | grapefruit, rojovník, smil, yzop, celer, máta klasnatá

KÓD VELIKOST
33299 15 ml 

GRATITUDE

Jednoduše vklepejte směs esenciálních olejů Gratitude okolo 
výstřihu a na pulsní body pro energickou vůni. Odpoutejte se 
od starostí a soustřeďte se na kladné zážitky.

SLOŽENÍ | jedle balzámová z Idaha, kadidlovník, koriandr, myrha, ylang 
ylang, bergamot, smrk černý z Northern Lights, vetiver, pelargonie  

KÓD VELIKOST
33377 5 ml
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IMMUPOWER 

Ukotvující směs esenciálních olejů kombinuje tóny oleje z jedle 
bílé, jalovce a ylang ylang pro obohacující zážitek. Můžete 
ji vklepat na pulsní body nebo kolo výstřihu pro opětovné 
nalezení rovnováhy, pro uvolnění a k obnově smyslů.

Probuďte se a začněte váš den správně vklepáním směsi 
Highest Potential okolo výstřihu, abyste toho zvládli více. 
Zřeďte nosným olejem a vklepejte tuto oživující vůni na hrudník 
pro dávku motivace. Připraví vás to na cvičení.

Harmony je směs čistých esenciálních olejů, které obsahují 
vůně určené k povznášejícím, aromatickým zážitkům. 

Krásně se probuďte díky osvěžující a povznášející vůni směsi 
ImmuPower. Jednoduše přidejte několik kapek do láhve  
s rozprašovačem a jemně nastříkejte na vlasy a tělo 
pro zemitý životabudič. Připravte se na více radosti,  
spokojenosti a pozitivity!

GROUNDING 

HIGHEST POTENTIAL 

HARMONY 

SLOŽENÍ | jedle ojíněná, borovice, andělika, smrk černý, cedrové dřevo, jalovec, 
ylang ylang

SLOŽENÍ | cypřiš modrý, ylang ylang, jasmín, cedrové dřevo, pelargonie, 
levandule, smrk černý z Northern Lights, kadidlovník, královský havajský 
santalovník, jedle ojíněná, vetiver, skořicová kůra, davana, růže, heřmánek  
pravý, vratič modrý, grapefruit, mandarinka, máta klasnatá, citron, obaleň

SLOŽENÍ | pelargonie, andělika, bergamot, levandule, smrk černý, ylang ylang, 
královský havajský santalovník, yzop, palmarosa, šalvěj levandulolistá, růže, 
kadidlovník, jasmín, citron, pomeranč, heřmánek římský, koriandr

SLOŽENÍ | yzop, saturejka horská, cist, kafrovník lékařský, kadidlovník,  
oregano, hřebíček, kmín, dorado azul

KÓD VELIKOST
33378 5 ml 

KÓD VELIKOST
33379 5 ml 

KÓD VELIKOST
37418 15 ml 

KÓD VELIKOST
33301 15 ml 

Lákavá vůně deseti úžasných olejů, včetně oleje z růže, 
palmarosy, heřmánku římského, jasmínu, pelargonie,  
ylang ylang, mandarinky, koriandru, citronu a bergamotu. 

JOY

SLOŽENÍ | bergamot, citron, palmarosa, ylang ylang, růže, pelargonie, jasmín, 
heřmánek římský, koriandr, mandarinka

KÓD VELIKOST
32134 15 ml

JUVA CLEANSE

Oslavujte každý den díky oživující směsi Juva Cleanse. 
Obsahuje olej ze smilu, rojovníku a celeru pro bylinkovou 
vůni. Jednoduše přidejte několik kapek do nosného oleje pro 
obnovující masáž.

SLOŽENÍ | smil, rojovník, celerová semínka

KÓD VELIKOST
33302 15 ml

Vylepšete vaši koupel díky obnovující směsi esenciálních 
olejů Inner Child. Obsahuje olej z královského havajského 
santalovníku, ylang ylang a mandarinky pro povznášející, 
aromatický zážitek.

INNER CHILD 

SLOŽENÍ | pomeranč, jasmín, smrk černý, mandarinka, královský havajský 
santalovník, neroli, ylang ylang, citronová tráva

KÓD VELIKOST
33380 5 ml 

Tato lákavá vůně je zimní směsí oleje z pomeranče, skořicové 
kůry a smrku. Uvelebte se s touto teplou vůní, naneste ji okolo 
výstřihu a vychutnávejte si oživující a kořeněné tóny. 

CHRISTMAS SPIRIT 

SLOŽENÍ | pomeranč, skořicová kůra, smrk černý  

KÓD VELIKOST
32000 15 ml 
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Směs JuvaFlex obsahuje olej z vratiče modrého, pelargonie  
a rozmarýnu. Přidejte do vašeho oblíbeného tělového mléka, 
tělového krému nebo tonika na vyčištění a oživení a odhalte 
zdravě vypadající pokožku.

JUVAFLEX 

SLOŽENÍ | olej ze sezamových semen, fenykl, pelargonie, rozmarýn, heřmánek 
římský, vratič modrý, smil 

KÓD VELIKOST
33304 15 ml 

LADY SCLAREOL 

Obsahuje olej z ylang ylang, pelargonie a vetiveru. Přidejte 
několik kapek do vašeho oblíbeného tělového krému, tělového 
oleje nebo mýdla na ruce pro odhalení hebké a vyživené 
pokožky.

SLOŽENÍ | koriandr, pelargonie, vetiver, pomeranč, šalvěj muškátová, bergamot, 
ylang ylang, královský havajský santalovník (Royal Hawaiian Sandalwood™**), 
šalvěj levandulolistá, jasmín, smrk pichlavý z Idaha, máta klasnatá, cypřišek 
tupolistý
**Royal Hawaiian Sandalwood je ochranná známka Jawmin, LLC.

KÓD VELIKOST
33305 15 ml 

LIGHT THE FIRE

Obsahuje olej z pepřovníku černého, obaleně a muškátovníku 
pro hluboce obnovující a uvolňující vůni. Během ranní meditace 
naneste na pulsní body, což vám pomůže propojit se s vaším 
vnitřním já a podpořit rozjímání.

SLOŽENÍ | verbena bílá, smrk černý z Northern Lights, muškátový oříšek, 
skořicovník čínský, obaleň, turanka kanadská, citron, pepř černý, cypřišek 
tupolistý  

KÓD VELIKOST
33383 5 ml 

LIVE YOUR PASSION

Obsahuje olej z pomeranče, limetky a ylang ylang pro 
veselou vůni. Podpořte sebedůvěru a jasnost, zažehněte vášeň  
a záměr vklepáním okolo výstřihu pro lahodnou,  
dlouhotrvající, každodenní vůni.

SLOŽENÍ | pomeranč, královský havajský santalovník, muškátový oříšek, limetka, 
smrk pichlavý z Idaha, smrk černý z Northern Lights, ylang ylang, kadidlovník, 
máta peprná

KÓD VELIKOST
33384 5 ml 

Rozpoutejte teplou, přívětivou a ukotvující vůni díky směsi 
esenciálních olejů Longevity. Obsahuje olej z pomeranče, 
kadidlovníku a hřebíčku pro jemně dřevitou vůni. Je perfektní 
pro vklepání na pulsní body nebo pro přidání do tělového 
krému.

LONGEVITY 

SLOŽENÍ | tymián, hřebíček, pomeranč, kadidlovník

KÓD VELIKOST
33307 15 ml 

Podpořte váš zdravý životní styl díky směsi M-Grain! 
Jednoduše vklepejte několik kapek okolo výstřihu a vdechujte 
vůni oleje z bazalky, majoránky a máty peprné. Přidejte do 
vašeho tělového krému pro oživující a osvěžující odměnu.

M-GRAIN 

SLOŽENÍ | bazalka, levandule, heřmánek římský, majoránka, máta peprná, smil

KÓD VELIKOST
33309 15 ml 

MAGNIFY YOUR PURPOSE 

Soustřeďte se na váš vnitřní klid, sílu a smysl života díky 
směsi Magnify Your Purpose. Přidejte několik kapek do dlaní  
(podle potřeby zřeďte), promněte si ruce a vdechujte svěží 
vůni. 

SLOŽENÍ | královský havajský santalovník, muškátový oříšek, zázvor, pačuli,  
šalvěj, skořicová kůra, koriandr, bergamot, ylang ylang, pelargonie

KÓD VELIKOST
33386 5 ml 

Tato teplá směs oleje z kajeputu střídavolistého, kajeputu 
pětižilného, rozmarýnu a hřebíčku je perfektní k nanesení 
na pulsní body především v chladném období. Tato dřevitá  
a čisticí směs je nadčasovou klasikou – má opravdu  
zklidňující vůni. 

MELROSE 

SLOŽENÍ | rozmarýn, hřebíček, kajeput střídavolistý, niaouli

KÓD VELIKOST
32163 15 ml 
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ONE HEART

Obsahuje olej z heřmánku římského, smrku černého a ylang 
ylang pro sladkou a bylinkovou vůni. Propojte se s vaší 
vnitřní odvahou, sebevědomím a pozitivitou, když přidáte 
několik kapek do vašeho oblíbeného tělového krému.

Směs One Heart byla pečlivě vytvořena, aby představovala 
jedinečnou směs inspirovanou láskou Garyho Younga pro 
přírodu a pro spojení lidských srdcí i duší. Tato patentovaná 
směs vám pomůže nalézt vaše zaměření.

MOTIVATION

SLOŽENÍ | heřmánek římský, smrk černý, ylang ylang, levandule

SLOŽENÍ | citron, ylang ylang, smrk černý z Northern Lights, limetka, heřmánek 
římský, jasmín, obaleň, máta klasnatá, vratič modrý, kafrovník lékařský, 
pelargonie, kadidlovník

KÓD VELIKOST
33387 5 ml 

KÓD VELIKOST
33236 5 ml

Obsahuje olej z libavky, smilu a máty peprné. Krásně se 
probuďte a vklepejte na pulsní body pro svěží vůni, která 
podporuje pohodlí, jasnost a sebedůvěru.

Směs Peace & Calming® II má uklidňující, příjemnou vůni. 
Zřeďte a naneste lokálně pro zkrášlení vzhledu vaší pokožky.

Tato podmanivá směs, která se inspiruje přírodou, je odborně 
vytvořena za použití oleje z ylang ylang, vratiče modrého, 
pačuli, pomeranče a mandarinky. Tato sladká, šťavnatá  
a svěží vůně je ideální pro přímé vdechování z lahvičky.  

PANAWAY 

PEACE & CALMING® II PEACE & CALMING®

SLOŽENÍ | l ibavka, hřebíček, smil, máta peprná

SLOŽENÍ | mandarinka, pomeranč, ylang ylang, pačuli, heřmánek pravý, vetiver, 
cist, bergamot, skořicovník čínský, davana, smrk černý z Northern Lights

SLOŽENÍ | mandarinka, ylang ylang, vratič modrý, pomeranč, pačuli

KÓD VELIKOST
32138 5 ml

KÓD VELIKOST
32136 5 ml 

KÓD VELIKOST
33313 15 ml 

Osvěžující kombinace oleje z libavky, máty peprné  
a eukalyptu úzkolistého. Zřeďte a naneste na hrudník  
a okolo výstřihu pro mátovou, energickou a motivační  
vůni. Připraví vás na cvičení!

RAVEN 

SLOŽENÍ | kafrovník lékařský, máta peprná, eukalyptus úzkolistý,  
libavka, citron

KÓD VELIKOST
 33315 15 ml 

MISTER 

Směs esenciálních olejů Mister má dekadentně kouřovou vůni. 
Tato silně osvěžující vůně vytvořená pro muže má smyslné  
a záhadné tóny. Obsahuje olej ze šalvěje, fenyklu a levandule 
pro kořeněnou vůni.

SLOŽENÍ | olej ze sezamových semen, šalvěj, levandule, máta peprná, fenykl, 
myrta, řebříček

KÓD VELIKOST
33311 15 ml 

KÓD VELIKOST
32165 5 ml 

RELEASE 

Odpoutejte se od minulosti díky směsi esenciálních 
olejů Release. Obsahuje olej z růže, vratiče modrého  
a mandarinky. Ukažte světu vaši osobnost díky této 
důmyslné vůni.

SLOŽENÍ | ylang ylang, olivový olej, lavandin, pelargonie, královský havajský 
santalovník (Royal Hawaiian Sandalwood™**), vratič modrý, kafrová limetka, 
cypřiš modrý, davana, jasmín, heřmánek pravý, růže, grapefruit, mandarinka, 
máta klasnatá, citron, obaleň 
**Royal Hawaiian Sandalwood je ochranná známka Jawmin, LLC.

KÓD VELIKOST
33316 15 ml
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Kombinace oleje z pepřovníku černého, yzopu a máty 
peprné. Přidejte kapku do dlaní (podle potřeby zřeďte), 
promněte si ruce a vdechujte motivační vůni.

RELIEVE IT 

SLOŽENÍ | smrk černý, pepř černý, yzop, máta peprná

KÓD VELIKOST
33318 15 ml 

Obsahuje olej z levandule, kozlíku lékařského a routy. 
Vyrovnejte vaše čarky, když směs vklepete okolo výstřihu. 
Zavřete oči a vdechujte květinovou, energickou vůni. Přidejte 
kapku do vašeho pleťového séra pro zářivou pleť. 

RUTAVALA 

SLOŽENÍ | levandule, kozlík lékařský, routa  

KÓD VELIKOST
33389 5 ml 

Obsahuje olej z cedrového dřeva, smrku černého a ylang 
ylang pro ukotvující a povznášející kombinaci. Zastavte se. 
Nadechněte se. Odpočívejte a naneste tuto směs na pulsní 
body pro energickou, každodenní vůni.

SACRED MOUNTAIN

SLOŽENÍ | ylang ylang, smrk černý, jedle balzámová z Idaha, cedrové dřevo

KÓD VELIKOST
33319 15 ml 

SARA 

Směs SARA zachycuje zářivou krásu květinových vůní. 
Obsahuje olej z růže, jasmínu a ylang ylang pro lahodnou 
vůni. Naneste okolo výstřihu pro dlouhotrvající, každodenní 
vůni.

SLOŽENÍ | olej ze sladkých mandlí, ylang ylang, pelargonie, levandule, 
pomeranč, kafrová limetka, cypřiš modrý, davana, jasmín, heřmánek pravý, 
růže, grapefruit, mandarinka, máta klasnatá, citron, obaleň, vratič modrý, 
cedrové dřevo, leknín lotosový

KÓD VELIKOST
33390 5 ml 

Obsahuje olej ze šalvěje muškátové, fenyklu a máty peprné 
pro hluboce obnovující kombinaci. Přidejte několik kapek do 
vašeho zkrášlovacího oleje. Naneste na pokožku a vlasy pro 
hedvábně jemné zakončení a perfektní vyživení.

SCLARESSENCE 

SLOŽENÍ | šalvěj muškátová, fenykl, šalvěj levandulolistá, máta peprná

KÓD VELIKOST
33317 15 ml 

SENSATION 

Lákavá směs oleje z ylang ylang, jasmínu a pelargonie 
pro okouzlující květinovou vůni. Vklepejte okolo výstřihu, 
když meditujete nebo cvičíte jógu, pro více radostných  
a spokojených chvil.

SLOŽENÍ | ylang ylang, jasmín, pelargonie, bergamot, koriandr

KÓD VELIKOST
33391 5 ml 

SHUTRAN®

Lákavá směs oleje ze smrku pichlavého z Idaha, cedrového 
dřeva a obaleně je ideální jako dlouhotrvající, každodenní vůně 
pro muže. Jednoduše vklepejte okolo výstřihu pro výrazný  
a neodolatelný osobitý parfém.

SLOŽENÍ | smrk pichlavý z Idaha, obaleň, ylang ylang, cypřišek tupolistý, koriandr, 
davana, levandule, cedrové dřevo, citron, smrk černý z Northern Lights

KÓD VELIKOST
33312 15 ml 

SURRENDER 

Surrender je nádherná směs oleje z levandule, smrku 
černého, heřmánku římského a dalších esenciálních olejů, 
která poskytuje vůni, jež povzbudí cvičení a meditaci.

SLOŽENÍ | levandule, smrk černý, citron, heřmánek římský

KÓD VELIKOST
32379 5 ml
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Směs je odborně vyrobena za použití oleje z hřebíčku, 
eukalyptu, citronu a skořice a nabízí bylinnou vůni.  
Je inspirována legendou o čtyřech francouzských zlodějích  
z 15. století, kteří tuto jedinečnou, aromatickou směs vytvořili. 

THIEVES® 

SLOŽENÍ | hřebíček, skořicová kůra, rozmarýn, citron, eukalyptus úzkolistý

KÓD VELIKOST
32146 15 ml 

Transformation je povznášející a veselá směs oleje ze  
smrku pichlavého z Idaha, obaleně a kadidlovníku  
pravého. Vklepejte okolo výstřihu pro povznášející vůni.

TRANSFORMATION

SLOŽENÍ | citron, kadidlovník pravý, královský havajský santalovník, máta 
peprná, kardamom, šalvěj muškátová, smrk pichlavý z Idaha, březule vonná, 
obaleň

KÓD VELIKOST
33310 15 ml 

Obsahuje olej z růže, ylang ylang a myrhy pro květinovou  
a bylinkovou vůni. Přivítejte klid, pozitivitu a ochranu díky 
směsi esenciálních olejů White Angelica. Noste směs jako 
parfém, který podpoří optimismus, pohodlí a radost.

WHITE ANGELICA 

SLOŽENÍ | olej ze sladkých mandlí, bergamot, meduňka, pelargonie, ylang ylang, 
růže, myrha, královský havajský santalovník, yzop, koriandr, smrk černý  

KÓD VELIKOST
33303 15 ml 

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®

Vábivá, svěží směs oleje z pomeranče, mandarinky, tangeriny, 
grapefruitu a máty klasnaté. Tato povznášející směs tonizuje  
a čistí pleť, když ji přidáte do vašeho pleťového krému. 

SLOŽENÍ | pomeranč, grapefruit, mandarinka, tangerinka, citron, máta klasnatá

KÓD VELIKOST
32058 15 ml 

THE GIFT

Směs obsahuje olej z kadidlovníku pravého, myrhy a jasmínu 
pro bohatou, kořeněnou a sladkou celodenní vůni. Její 
součástí je sedm starověkých olejů, které jsou vyhledávané 
již celá staletí pro své zklidňující vlastnosti.

SLOŽENÍ | jedle balzámová z Idaha, kadidlovník pravý, jasmín, smrk černý  
z Northern Lights, myrha, vetiver, cist

KÓD VELIKOST
33395 5 ml

TRAUMA LIFE 

Oslavujte každý den jako nový začátek díky směsi  
esenciálních olejů Trauma Life. Obsahuje olej z růže,  
pelargonie a levandule pro neodolatelnou, osobitou vůni.

SLOŽENÍ | kadidlovník, davana, kafrová limetka, královský havajský santalovník, 
smrk černý, růže, kozlík lékařský, pelargonie, levandule, smil

KÓD VELIKOST
33397 5 ml 

Sladká, kořeněná a voňavá směs oleje ze smrku černého, 
vratiče modrého, kafrového dřeva, pelargonie a kadidlovníku. 
Užijte si jemnou, zemitou vůni, zřeďte nosným olejem a použijte 
při povznášející masáži. 

VALOR®

SLOŽENÍ | kokosový olej, smrk černý, vratič modrý, kadidlovník, kafrové dřevo, 
pelargonie

KÓD VELIKOST
32148 5 ml 

KÓD VELIKOST
32155 5 ml 

Tuto svěží a voňavou směs tvoří šest energických esenciálních 
olejů: citronela, citronová tráva, lavandin, rozmarýn, myrta 
a kajeput střídavolistý. Svěží vůně je jedinečnou zbraní v boji 
proti pachům.  

YOUNG LIVING PURIFICATION®

SLOŽENÍ | citronová tráva, rozmarýn, kajeput střídavolistý, myrta, citronela, 
lavandin

KÓD VELIKOST
32140 15 ml 
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Zpomalte díky Young Living Stress Away®, odborně  
vytvořené směsi esenciálních olejů, která obsahuje  
kopaivu, limetku, cedrové dřevo, vanilku, obaleň  
a levanduli. Udělejte si pohodlí, odpočívejte a vychutnávejte  
si svěží tóny. 

YOUNG LIVING STRESS AWAY®

SLOŽENÍ | kopaiva, limetka, cedrové dřevo, vanilka, obaleň, levandule

KÓD VELIKOST
32144 15 ml 

YOUNG LIVING R.C.®

Směs je odborně vyrobena za použití oleje ze smrku, cypřiše  
a tří druhů eukalyptu pro vůni, která dodá energii. Vklepejte  
tuto povznášející vůni na pulsní body a hrudník na podporu 
dobrého a hlubokého dýchání obzvláště v zimě.   

SLOŽENÍ | eukalyptus kulatoplodý, eukalyptus úzkolistý, eukalyptus citronový, 
myrta, smrk černý, máta peprná, borovice, levandule, majoránka, cypřiš

KÓD VELIKOST
32142 15 ml 

3 přírodní houby lufa, každá asi 12–15 cm dlouhá

900 g čiré glycerinové mýdlové hmoty

Barvivo do mýdla

Vaše oblíbené esenciální oleje Young Living

Kulaté silikonové formy s průměrem asi 7–8 cm

K výrobě přibližně 15 mýdel

PŘÍSADY:

Když si vyrobíte vaše vlastní domácí mýdla lufa 
s esenciálními oleji, jemná pokožka bude na 
dosah díky několika složkám! 

P OK YNY:

DOMÁCÍ MÝDLA LUFA 

1. Rozkrájejte houbu lufa na kroužky široké 2,5 cm  
a dejte je do formy tak, aby ležely rovně.

2. Nakrájejte glycerinovou mýdlovou hmotu na 
čtverečky o hmotnosti asi 30 gramů. Dejte  
2 čtverečky do misky vhodné do mikrovlnné trouby 
a zahřívejte na vysoký výkon 30 vteřin, nebo 
dokud se nerozpustí.

3. Do rozpuštěné glycerinové mýdlové hmoty přidejte 
3–4 kapky barviva a 3–4 kapky vašeho oblíbeného 
esenciálního oleje. Dobře promíchejte.

4. Vlijte směs glycerinové mýdlové hmoty do formy 
tak, aby plně zakryla houbu lufa.

5. Opakujte, dokud nebudou všechny lufy pokryty 
glycerinovou mýdlovou hmotou. Nechte je  
2–3 hodiny uschnout, vyndejte je z forem  
a namydlete se!

Dopřejte si 
POŘÁDNÝ  
        PEELING

KÓD VELIKOST
32169 5 ml 



ANIMAL SCENTS®
Jako majitelé domácích mazlíčků milujete 

vaše chlupaté členy rodiny – a my také! Díky 

těmto esenciálním olejům pro domácí mazlíčky 

vyrobeným z přirozeně získaných složek 

poskytnete vašim čtyřnohým kamarádům nejlepší 

možnou péči pomocí produktů navrženým přímo 

pro ně. Naše řada Animal Scents® je doporučena 

pro psy, kočky a jakákoli další zvířata, kterým se 

líbí zklidňující vůně esenciálních olejů.  



4 0PRODUKTY S E SE NCIÁLNÍMI OLE JIPoznámka: Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých etiketách.

ANIMAL SCENTS® PET CARE

Postarejte se, aby byl váš domácí mazlíček spokojený, a naneste několik  
kapek směsi Inner Balance na břicho vašeho zvířete. Jemně 
vmasírujte tuto osvěžující směs, která je obohacena svěžím olejem 
z máty peprné, teplým olejem ze zázvoru a kořeněným olejem z anýzu.

Tato ukotvující směs esenciálních olejů pro zvířata poskytuje okamžité 
osvěžení a lze ji nanášet lokálně. Obsahuje esenciální olej z myrhy a má 
teplou, kořeněnou vůni.

Hýčkejte vašeho domácího mazlíčka touto zklidňující a láskyplně 
vyvinutou směsí esenciálních olejů. Obsahuje ukotvující olej 
z kadidlovníku, zklidňující olej z levandule a šťavnatý olej  
z mandarinky. Naneste lokálně pro jemnou masáž.

ANIMAL SCENTS®  
INNER BALANCE

ANIMAL SCENTS® PET FRESH

KÓD VELIKOST
34914 15 ml

KÓD VELIKOST
34904 15 ml

KÓD VELIKOST
34884 15 ml

Pokud máte vašeho domácího mazlíčka rádi, dopřejte mu tuto směs 
esenciálních olejů pro zvířata. Je obohacena zklidňující levandulí, yzopem 
a ukotvující myrhou, které přináší přírodu dovnitř. Jemně masírujte vašeho 
domácího mazlíčka na zádech, břiše a za ušima.

ANIMAL SCENTS® PET RENEW

KÓD VELIKOST
34908 15 ml

Projevte vašemu domácímu mazlíčkovi trochu lásky díky této svěží směsi 
esenciálních olejů pro zvířata, která se nanáší lokálně. Inspiruje se báječnou 
přírodou a obsahuje chladivý olej ze saturejky horské, dřevitý olej z březule 
vonné a sladký olej z rozmarýnu. Směs není vhodná pro kočky.

ANIMAL SCENTS® PURICLEAN

KÓD VELIKOST
34912 15 ml

Animal Scents®: Opatrně lokálně naneste podle velikosti a druhu zvířete. U malých zvířat je třeba další zředění. 
Podívejte se prosím na pokyny na etiketě. Varování: Nanášejte lokálně a vyhněte se očím zvířete. Pro další informace 
kontaktujte vašeho veterináře. Uchovávejte na chladném, tmavém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.



KULIČKOVÉ APLIKÁTORY 
S E SENCIÁLNÍMI OLE JI

Díky krásným, moderním etiketám jsou tyto kuličkové 

aplikátory výborným způsobem, jak použít vaše 

oblíbené směsi esenciálních olejů, když jste na cestách. 
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THIEVES® ROLL-ON

VALOR® ROLL-ON

Breathe Again® Roll-On obsahuje čtyři druhy  
eukalyptového esenciálního oleje, včetně oleje z eukalyptu 
modrého, který se pěstuje a destiluje na farmě Young Living 
v Ekvádoru. 

Dopřejte si chvilku odpočinku díky tomuto kuličkovému 
aplikátoru, který obsahuje olej z pomeranče, ylang ylang 
a vratiče modrého pro lahodně osvěžující vůni. Obsahuje 
také frakcionovaný kokosový olej pro chladivé zakončení.  
Je perfektní k použití během meditace na spánky nebo krk.

Použijte příjemnou vůni levandule, cedrového dřeva  
a heřmánku římského pohodlně s kuličkovým aplikátorem 
Tranquil Roll-On, kamkoli se vydáte.  

Deep Relief® Roll-On, smíchán s esenciálním olejem  
z máty peprné, má při lokálním nanesení chladivý efekt. 
Svěží vůně této směsi je povzbuzující a relaxační, proto by 
neměla chybět ve sportovní tašce, abyste ji mohli používat 
při cvičení. 

Předem naředěný a připravený k použití, takže kuličkový 
aplikátor můžete natřít a jste připraveni vyrazit! Zamilujete 
si jeho příjemnou a konejšivou vůni.

Použijte dřevitou, povzbudivou vůni kuličkovým aplikátorem 
Valor® Roll-On kdykoli a kdekoli potřebujete voňavé  
dodání odvahy před důležitou prezentací, cvičením nebo 
prvním dojmem.

BREATHE AGAIN® ROLL-ON

PEACE & CALMING® ROLL-ON

TRANQUIL ROLL-ON 

DEEP RELIEF® ROLL-ON

SLOŽENÍ | kokosový olej, eukalyptus brazilský, eukalyptus kulatoplodý, 
eukalyptus úzkolistý, eukalyptus modrý, vavřín vznešený, máta peprná, 
kopaiva, myrta, cypřiš modrý, šípek

SLOŽENÍ | mandarinka, ylang ylang, vratič modrý, pomeranč, pačuli

SLOŽENÍ | kokosový olej, levandule, cedrové dřevo, heřmánek římský

SLOŽENÍ | máta peprná, kokosový olej, jedle balzámová z Idaha, hřebíček, vetiver, 
libavka, citron, smil, kopaiva, dorado azul

SLOŽENÍ | kokosový olej, hřebíček, citron, skořicová kůra, eukalyptus úzkolistý, 
rozmarýn

SLOŽENÍ | kokosový olej, smrk černý, vratič modrý, kadidlovník, kafrové dřevo, 
pelargonie

KÓD VELIKOST
3528525 10 ml 

KÓD VELIKOST
26497 10 ml 

KÓD VELIKOST
3533525 10 ml 

KÓD VELIKOST
3534525 10 ml 

KÓD VELIKOST
24396 10 ml 

KÓD VELIKOST
3529525 10 ml 

Young Living Stress Away® Roll-On je jedinečná, lehká směs 
esenciálního oleje z vanilky, limetky, kopaivy a dalších, 
která má uvolňující vůni. 

YOUNG LIVING  
STRESS AWAY® ROLL-ON

SLOŽENÍ | kopaiva, limetka, cedrové dřevo, vanilka, obaleň, levandule

KÓD VELIKOST
4472525 10 ml 



Doveďte sílu masáže na zcela novou 

úroveň díky naší řadě masážních 

olejů. Jedinečné směsi esenciálních 

olejů v našich masážních olejích mají 

schopnost povznést váš prožitek  

z masáže do nových výšin. 

MASÁŽ NÍ OLE JE
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ORTHO SPORT MASSAGE OIL 

SENSATION MASSAGE OIL 

Cel-Lite Magic Massage Oil tonizuje a vyživuje pokožku  
díky čistým rostlinným olejům, vitamínu E a pravým  
esenciálním olejům. Olej z grapefruitu může pomoci 
zlepšit vzhled pokožky a olej z jalovce pomůže pokožku 
vyčistit. 

Ortho Ease Massage Oil je zklidňující směs rostlinných  
a esenciálních olejů, včetně oleje z libavky, máty peprné, 
jalovce a majoránky. 

Relaxation Massage Oil je směsí speciálně vybraných 
rostlinných olejů se zklidňujícími vůněmi esenciálních 
olejů z levandule, mandarinky, koriandru a máty klasnaté  
pro maximální uvolnění a odpočinek. 

Olej Young Living V-6® Vegetable Oil Complex lze použít 
k vytvoření vlastních masážních olejů nebo ke zředění 
esenciálních olejů používaných na citlivou pokožku.

Dragon Time Massage Oil, doporučovaný mladým i zralým 
ženám, je speciální směsí zklidňujících a uvolňujících 
vůní esenciálních olejů z levandule, ylang ylang, jasmínu  
a dalších povznášejících esenciálních olejů.

Ortho Sport Massage Oil kombinuje čisté rostlinné oleje 
s esenciálními oleji z libavky, máty peprné, tymiánu  
a oregana.

Sensation Massage Oil navozuje a podněcuje romantické  
pocity a mladistvý elán díky úžasně namíchaným 
esenciálním olejům z ylang ylang, jasmínu, pelargonie  
a dalších. Tato speciální směs zanechá na pokožce pocit 
sametové hebkosti. 

CEL-LITE MAGIC MASSAGE OIL 

ORTHO EASE MASSAGE OIL 

RELAXATION MASSAGE OIL 

YOUNG LIVING V-6® 
VEGETABLE OIL COMPLEX

DRAGON TIME MASSAGE OIL 

SLOŽENÍ | kokosový olej, olej z hroznových jader, grapefruit, cedrové dřevo, 
šalvěj muškátová, cypřiš, jalovec, olej z pšeničných klíčků, olej ze sladkých 
mandlí, olivový olej

SLOŽENÍ | kokosový olej, libavka, olej z hroznových jader, máta peprná, jalovec, 
eukalyptus kulatoplodý, eukalyptus úzkolistý, tymián, citronová tráva, majoránka, 
vetiver, olej z pšeničných klíčků, olej ze sladkých mandlí, olivový olej

SLOŽENÍ | kokosový olej, olej z hroznových jader, mandarinka, levandule, máta 
klasnatá, ylang ylang, máta peprná, koriandr, bergamot, olej z pšeničných klíčků, 
olej ze sladkých mandlí, olivový olej, pelargonie 

SLOŽENÍ | kokosový olej, olej ze sezamových semen, olej z hroznových jader,  
olej ze sladkých mandlí, olej z pšeničných klíčků, olej ze slunečnicových semen, 
olivový olej

SLOŽENÍ | kokosový olej, olej z hroznových jader, levandule, šalvěj, řebříček 
obecný, fenykl, šalvěj muškátová, ylang ylang, olej z pšeničných klíčků, olej  
ze sladkých mandlí, olivový olej, jasmín

SLOŽENÍ | kokosový olej, olej z hroznových jader, libavka, máta peprná, oregano, 
eukalyptus kulatoplodý, elemi, olej z pšeničných klíčků, vetiver, citronová tráva, 
olej ze sladkých mandlí, tymián, olivový olej

SLOŽENÍ | kokosový olej, olej z hroznových jader, ylang ylang, jasmín, koriandr, 
pelargonie, bergamot, olej z pšeničných klíčků, olej ze sladkých mandlí, olivový 
olej

KÓD VELIKOST
303508 236 ml

KÓD VELIKOST
303308 236 ml

KÓD VELIKOST
3037521 236 ml

KÓD VELIKOST
303108 236 ml

3030500 944 ml

KÓD VELIKOST
3034521 236 ml

KÓD VELIKOST
303208 236 ml

KÓD VELIKOST
3036521 236 ml
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30 OIL COLLECTION

FEELINGS

Tato kolekce 30 Oil Collection, obsahující 15 jednodruhových olejů 
a 15 směsí, je skvělá pro začátečníky i pro ty, kdo si chtějí obnovit kolekci 
esenciálních olejů. Kolekce obsahuje klasické jednodruhové oleje a některé  
z našich nejoblíbenějších patentovaných směsí a přináší vám 30 oblíbenců YL 
v jednom praktickém obalu!  

* Oleje se mohou lišit podle ročního období a dostupnosti. Společnost Young 
Living si vyhrazuje právo nahradit oleje stejné nebo vyšší hodnoty.

Kolekce Feelings obsahuje šest směsí esenciálních olejů, které pomohou 
povzbudit a propa-govat emoční pohodu.

OBSAH | Šest 5ml lahviček: Harmony, Forgiveness, Inner Child, Present Time, 
Release, Valor®

KÓD
34543 

KÓD
34508 

KO LEKCE E SENCIÁLNÍCH OLE JŮ
Dovolte našim odborně sestaveným kolekcím, aby vás dovedly k harmonii a zdravému životnímu stylu. Tento výběr 

esenciálních olejů a směsí usnadňuje volbu nejlepších produktů Young Living pro vaše jedinečné potřeby.

OILS OF ANCIENT  
SCRIPTURE 

Sada Oils of Ancient Scripture obsahuje 10 olejů z nejvýznamnějších rostlin, 
bylin, materiálů a pryskyřic v Bibli – od cypřiše (Izajáš 44:14) až po 
Sáronskou růži (Píseň Šalomounova 2:1). Tato sada naplněná 
osvěžující vůní myrty a cedrového dřeva a bohatou vůní kadidlovníku a myrhy  
je sestavena tak, abyste si mohli vychutnat a užít nádherné vůně  
a fascinující historii těchto vzácných, čistých esenciálních olejů. 

OBSAH | Deset 5ml lahviček: Aloes (Sacred Sandalwood), Cassia, Cedarwood, 
Cypress, Frankincense, Hyssop, Myrrh, Myrtle, Onycha, Rose of Sharon (Cistus) 

Raindrop Technique® je kombinace pravosti esenciálních olejů Young Living  
se zásadami správné masáže. Součástí balení je podrobný návod. 

OBSAH | Devět 5ml lahviček: Aroma Siez, Basil, Cypress, Marjoram, Oregano, 
Peppermint, Thyme, Valor®, Wintergreen. Dvě 236 ml masážní lahvičky:  
Ortho Ease, Young Living V-6® Vegetable Oil Complex a podrobný návod

RAINDROP TECHNIQUE®

KÓD
34487

KÓD
19343 

EVERYDAY OILS 

Everyday Oils je ideální sadou pro začátečníky, která obsahuje 10 z našich 
nejuniverzálnějších esenciálních olejů.

OBSAH | Deset 5ml lahviček: Frankincense, Lavender, Lemon, Peppermint, Tea 
Tree, PanAway, Young Living Purification®, Thieves®, Young Living Stress Away®, 
Joy

KÓD
34521
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Když každé ráno začne lahodným smoothie obohaceným  
o chutné oleje Plus, budete mít každý den vyhráno!

PŘÍSADY

POKYNY

65 g

65 g

1

340 ml

3 kapky

zmrzlých broskví

zmrzlého manga

zmrzlý banán

studené vody

oleje Tangerine+

1. Dejte všechny přísady do mixéru.

2. Mixujte 30 vteřin na nejvyšší rychlost.

3. Okamžitě podávejte.

Začněte sladkým douškem
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DIFUZ ÉRY
Proměňte váš domov, kancelář 

nebo osobní prostor ve vaši osobní 

aromaterapeutickou oázu! Naše 

elegantně navržené difuzéry pomáhají 

vytvořit prožitek jako v lázních, kamkoli 

vás osud zavane – dokonce i na 

cestách!

Aria je spojením nejnovějších objevů v ultrazvukové technologii  
a užitečných funkcí, například dálkového ovládání, přehrávání hudby, 
zabudovaných uklidňujících zvuků a LED světla. Uvnitř difuzéru Aria je 
umístěna ultrazvuková destička, která vibruje více než milionkrát za vteřinu, 
čímž proměňuje vodu a olej v páru, jež se rozptyluje do ovzduší. 

Vneste do vašeho auta příjemné vůně esenciálních olejů Young Living díky 
difuzéru Car Vent Diffuser! Tento jednoduchý, stylový difuzér – dostupný v šedé 
barvě a v barvě růžového zlata – využívá vatové polštářky, které vstřebávají 
olej, a klimatizaci nebo topení z větrání, aby vaše auto naplnil aromatickým 
prospěchem esenciálních olejů.

ARIA ULTRASONIC DIFFUSER

KÓD

CAR VENT DIFFUSER

KÓDBARVA
25201
25193

Šedá
Růžové zlato

4524502
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Difuzér Desert Mist Diffuser funguje jako zvlhčovač vzduchu, rozprašovač 
a difuzér vůně v jednom snadno použitelném produktu. Nabízí mnohočetná 
nastavení – vysoký, nízký a přerušovaný mód – aby váš domov nebo kancelář 
prostoupila krásná vůně po dobu až 10 hodin blažené relaxace. 

DESERT MIST DIFFUSER

KÓD

Naneste vaše oblíbené oleje na vatový polštářek a vzduch z větrání bude 
rozptylovat vůni. Použijte s difuzérem Car Vent Diffuser. Obsahuje 10 polštářků.

NÁHRADNÍ POLŠTÁŘKY  
PRO CAR VENT DIFFUSER

KÓD
25111

Dewdrop Diffuser od Young Living plní několik funkcí: funguje jako 
zvlhčovač, atomizér a aromatický difuzér v jediném, snadno použitelném 
produktu. Dewdrop Diffuser od Young Living, navržený pro vlastní nastavení  
a s nepřetržitým rozptylem po dobu až čtyř hodin, s automatickým vypnutím 
a s několika možnostmi osvětlení, dokáže dodat jakémukoli místu lázeňskou 
atmosféru.

DEWDROP DIFFUSER

KÓD

Difuzér Charcoal Lantern Diffuser společnosti Young Living je navržený tak, 
aby představoval elegantní ústřední bod nebo doplněk jakékoli domácnosti  
či kanceláře. Klasický design lucerny, která je vyrobena z prvotřídního  
kovu a skla, nabízí delší dobu činnosti a několik světelných funkcí pro  
rozptylování olejů. Difuzér je navržený tak, aby poskytl několik 
nastavení rozptylování společně s 11 možnostmi LED osvětlení, včetně  
lákavého módu plápolající svíčky.

CHARCOAL  
LANTERN DIFFUSER

KÓD

Uložte vaše nejmenší každý večer s tímto multifunkčním difuzérem –  
je to zvlhčovač vzduchu, difuzér vůní, noční světlo a přístroj 
bílého šumu v jednom! Zahrnuje nízké a vysoké rozptylování s 10 různými 
 LED možnostmi a s 5 možnostmi bílého šumu. 

FEATHER THE OWL DIFFUSER

KÓD

Doplňte vaše dekorace a dostaňte se do nálady s difuzérem 
Lantern. Tato senzační lucerna s detaily z vybraného kovu a skla promění 
jakoukoli místnost tím, že prostoupí vzduch vůní vašeho oblíbeného esenciálního 
oleje, a pro hosty představuje teplé a příjemné pozvání.

LANTERN DIFFUSER

KÓD

Domov je tam, kde je vaše srdce. Vytvořte si vaše vlastní báječné útočiště díky 
tomuto elegantnímu, kompaktnímu difuzéru Sweet Aroma Diffuser, který nabízí 
skvělé vlastnosti, aniž zabere příliš místa. Tento modrý difuzér má proutěný 
vzor a deset možností osvětlení. 

SWEET AROMA DIFFUSER

KÓD

Rozptylujte vaše oblíbené esenciální oleje v přístroji USB Diffuser  
od Young Living, ať jste kdekoli. Použijte ho s vaším notebookem,  
v autě, v kanceláři nebo jej vezměte s sebou na cesty. Je mobilní, kompaktní  
a tichý, s možnostmi nastavení intervalů rozptylu 10, 30 nebo 60 vteřin. 

USB DIFFUSER

KÓD
5224501

27871 

27981 5330502

27016 23701

29983





Udržujte vaši rodinu a domov v čistotě  

a chráněné bez kompromisů. Naše přirozeně 

získané produkty jsou dostatečně účinné, aby 

přinášely výsledky, a dostatečně jemné, abyste 

měli klid na duši. Naše prostředky pro péči  

o domácnost obsahují složky, které požadujete, 

ale jsou bez těch, které nechcete.

D OMOV



Naši patentovanou směs esenciálních olejů Thieves® 

jsme přidali do řady čisticích prostředků, produktů 

pro osobní péči a pro péči o dutinu ústní. Naše řada 

Thieves poskytuje čisté alternativy na rostlinné bázi 

vytvořené tak, aby byly účinné a naplnily váš život  

a domov bezpečnými, jemnými a účinnými 

náhražkami.

THIEVE S®



5 2D OMOVPoznámka: Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých etiketách.

Směs je odborně vyrobena za použití oleje z hřebíčku, eukalyptu, citronu 
a skořice a nabízí bylinnou vůni. Je inspirována legendou o čtyřech 
francouzských zlodějích z 15. století, kteří tuto jedinečnou, aromatickou 
směs vytvořili. 

Thieves® Cleansing Soap nabízí ultra čisticí sílu včetně účinku čistých 
esenciálních olejů. Toto tuhé mýdlo obsahující legendární směs olejů 
Thieves je ideální k čištění pokožky.  

Thieves® AromaBright Toothpaste, využívající sílu směsi esenciálních 
olejů Thieves, může pomoci zajistit čisté zuby a dásně. Jelikož tato 
zubní pasta neobsahuje fluorid, syntetická barviva ani konzervanty, 
je skvělou volbou pro celou rodinu. Má chuť čerstvé máty  
a dodá dlouhodobě svěží dech. 

THIEVES®

THIEVES® CLEANSING SOAP 

THIEVES® AROMABRIGHT 
TOOTHPASTE 

KÓD VELIKOST
32146 15 ml

KÓD VELIKOST
3039521 118 g

KÓD VELIKOST

SLOŽENÍ | hřebíček, skořicová kůra, rozmarýn, citron, eukalyptus úzkolistý

367908 100 g

Zubní nit Thieves® Dental Floss je vyrobena z pevných vláken, která jsou 
odolná vůči roztřepení, lehce kloužou mezi zuby a dostanou se i do těžko 
dostupných míst. Tato vysoce odolná nit, která je dvakrát napuštěna, 
poskytuje dvě vrstvy esenciálních olejů a nabízí dvojitou ochranu pro 
osvěžení vašeho dechu.

THIEVES® DENTAL FLOSS 

KÓD VELIKOST
4463560 x 1 (1 ks)
4464560 x 3 (3 ks)

THIEVES® WASHING  
UP LIQUID

Thieves® Dentarome Ultra Toothpaste využívá sílu směsi olejů Thieves, 
které zvyšují její čisticí účinek, přičemž chladivá chuť esenciálního oleje  
z máty peprné zajistí mimořádně svěží dech. Tato zubní pasta, vyrobená 
ze složek přírodního původu, výborně odstraní nečistoty a odhalí  
veselejší, svěžejší a zářivější úsměv!

Prostředek na nádobí Thieves® Washing Up Liquid se složkami přírodního 
původu účinně umyje vaše nádobí i bez chemických látek, barviv  
a syntetických přísad. Esenciální oleje Young Living – směs Thieves, olej  
z citronu a bergamotu – působí s dalšími složkami na rostlinné bázi, aby 
bylo vaše nádobí třpytivě lesklé a čisté. 

KÓD VELIKOST
535008 355 ml

KÓD VELIKOST
20197 113 g

THIEVES® DENTAROME ULTRA 
TOOTHPASTE  
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THIEVES® FOAMING HAND 
SOAP REFILL 

Umyjte si pokožku mýdlem Thieves® Foaming Hand Soap. Díky 
obsahu esenciálních olejů z citronu a pomeranče a směsi Thieves společně  
s dalšími přirozeně získanými složkami je šetrnou a účinnou alternativou 
k běžným mýdlům. 

KÓD VELIKOST
359408 946 ml

Umyjte si pokožku mýdlem Thieves® Foaming Hand Soap. Díky 
obsahu esenciálních olejů z citronu a pomeranče a směsi Thieves společně  
s dalšími přirozeně získanými složkami je šetrnou a účinnou alternativou  
k běžným mýdlům. Včetně pumpičky. 

THIEVES® FOAMING
HAND SOAP 

364308 x 3 (3 ks)

KÓD VELIKOST
367408 x 1 (1 ks)

THIEVES®  
HOUSEHOLD CLEANER 

Ústní voda Thieves® Fresh Essence Plus Mouthwash je účinná díky 
směsi esenciálních olejů Thieves a zuby i dásně jsou po jejím  
použití neuvěřitelně čisté. Tato ústní voda od Young Living obsahuje 
složky přírodního původu, je bezpečná a účinná, aniž by obsahovala líh,  
syntetická barviva či umělé příchutě. 

Thieves® Household Cleaner kombinuje rostlinné složky přírodního 
původu a zajišťuje výjimečnou sílu a účinnost při domácím úklidu  
a čištění. Tento víceúčelový roztok lze použít prakticky na každý povrch  
u vás doma nebo v kanceláři. Je bezpečný pro všechny 
členy vaší rodiny, včetně dětí a domácích zvířat. 

THIEVES® FRESH ESSENCE 
PLUS MOUTHWASH 

KÓD VELIKOST
368308 236 ml

KÓD VELIKOST
374308 426 ml

Prací prostředek Thieves® Laundry Soap se složením na rostlinné bázi šetrně  
a přirozeně vypere vaše oblečení. Přírodní enzymy a účinné 
esenciální oleje dodávají tomuto složení sílu a vaše oděvy budou po vyprání 
svěží, čisté a prostoupené lehkou citrusovou vůní.

Vychutnejte si svěží, povzbuzující chuť Thieves® Mints. Složení přírodního 
původu bez cukru obsahuje sílu směsi esenciálních olejů Thieves a oleje  
z máty peprné a je zdravou alternativou pro osvěžení dechu. 

THIEVES® LAUNDRY SOAP THIEVES® MINTS 

KÓD VELIKOST
534908 947 ml

KÓD VELIKOST
5138550 x 30

KÓD VELIKOST
447508 1,8 l



5 4D OMOVPoznámka: Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých etiketách.

SLOŽENÍ | kokosový olej, hřebíček, citron, skořicová kůra, eukalyptus úzkolistý, 
rozmarýn

THIEVES® SPRAY 

THIEVES® WATERLESS 
HAND PURIFIER 

Předem naředěný a připravený k použití, takže  
kuličkový aplikátor můžete natřít a jste připraveni 
vyrazit! Zamilujete si jeho příjemnou a konejšivou vůni.

Thieves®+ je patentovaná směs, která dodá teplou chuť jídlům  
a nápojům. Tato směs nabízí také přirozeně se vyskytující složky limonen, 
eugenol a eukalyptol. 

SLOŽENÍ | hřebíček, skořicová kůra, rozmarýn, citron, eukalyptus úzkolistý

Thieves® Spray je cestovní čisticí sprej, který se ideálně hodí k čištění 
malých povrchů. Tento sprej lze použít na dveřní kliky, úchyty, záchodová 
prkénka a další. 

Praktický, cestovní čistič rukou Thieves® Waterless Hand Purifier dlouho 
vydrží a je obohacen přirozeně získaným olejem z máty peprné, který 
napomáhá očistě rukou. 

THIEVES® ROLL-ON 

THIEVES®+ 

KÓD VELIKOST
24396 10 ml 

KÓD VELIKOST
362108 x 1 (1 ks)

KÓD VELIKOST 
563108 5 ml 

KÓD VELIKOST
326508 x 1 (1 ks)

362208 x 3 (3 ks)

326608 x 3 (3 ks)

THIEVES® WATERLESS 
HAND PURIFIER 

Praktický, cestovní čistič rukou Thieves® Waterless Hand Purifier dlouho 
vydrží a je obohacen přirozeně získaným olejem z máty peprné, který 
napomáhá očistě rukou. 

KÓD VELIKOST
514208 225 ml

Začněte vaše ráno z té lepší stránky díky síle zubní pasty Thieves® 
Whitening Toothpaste. Kombinuje čisté a bezpečné složky na podporu 
bílých zubů. Pomáhá odstranit skvrny a chránit zuby i dásně před plakem.

THIEVES® WHITENING
TOOTHPASTE 

KÓD VELIKOST
27103 114 g



KIDSCENTS® 
Naše řada KidScents® je kolekce produktů 

obohacených esenciálními oleji, která je 

zaměřena na nejčastější problémy dětí. 

Tyto patentované směsi jsou bezpečnými 

alternativami ke srovnatelným produktům 

běžně dostupným v regálech mnoha 

obchodů. Vy i vaši nejmenší si zamilujete  

naše směsi esenciálních olejů určené pro děti!



5 6D OMOVPoznámka: Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých etiketách.

SLOŽENÍ | kokosový olej, kadidlovník pravý, cypřiš modrý, cedrové dřevo, smrk 
pichlavý z Idaha, březule vonná, meduňka, smrk černý z Northern Lights, olej 
ze sladkých mandlí, bergamot, myrha, vetiver, pelargonie, královský havajský 
santalovník (Royal Hawaiian Sandalwood™**), ylang ylang, yzop, koriandr, růže 
**Royal Hawaiian Sandalwood je ochranná známka Jawmin, LLC.

SLOŽENÍ | kokosový olej, jedle balzámová z Idaha, kajeput střídavolistý, 
smil, elemi, cist, cypřišek tupolistý, hřebíček

KIDSCENTS® GENEYUS KIDSCENTS® KIDCARE
KÓD VELIKOST
33376 5 ml 

KÓD VELIKOST
33388 5 ml 

Napřed úkoly! Pokud se vaše děti potřebují soustředit, 
držte během projektů a učení rozptýlení na uzdě díky směsi 
KidScents® GeneYus. Jednoduše zřeďte a naneste lokálně 
podle potřeby. Obsahuje olej z cedrového dřeva, březule 
vonné a myrhy.

Směs KidScents® KidCare je kombinací čisticího oleje  
z kajeputu střídavolistého, cypřišku tupolistého  
a hřebíčku. Naneste lokálně ke zlepšení vzhledu  
pokožky vašeho dítěte.

SLOŽENÍ | kokosový olej, máta klasnatá, máta peprná, mandarinka, fenykl, anýz, 
zázvor, kardamom

KIDSCENTS® TUMMYGIZE

KÓD VELIKOST
33398 5 ml 

KidScents® TummyGize je zklidňující, relaxační směs pro 
bříška vašich nejmenších, když se cítí nepohodlně. Zřeďte  
a vmasírujte přímo na bříško pro pocit rovnováhy a ukotvení.

Náš doplněk KidScents® MightyPro je speciálně vyvinutý pro děti 
od 2 let. Tento doplněk je balený ve snadných pytlíčkách po jedné 
dávce a obsahuje více než 8 miliard aktivních živých kultur. Chutná 
skvěle a pro snadnou konzumaci ho lze přidat do studených pokrmů  
a nápojů.

KIDSCENTS® MIGHTYPRO

KÓD VELIKOST
30454 30 x 1,6 g

Vaši nejmenší budou aktivní díky našemu doplňku stravy KidScents® 
MightyZyme ve formě žvýkacích tablet. Ideální pro děti od 6 let. 
Obsahují prášek z kořene mrkve, trošku máty peprné a chutnají  
po lesních plodech pro chutnou odměnu.

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

KÓD VELIKOST
325908 x 90

KIDSCENTS® SHAMPOO

KidScents® Shampoo neobsahuje žádné syntetické parfémy, 
barviva ani škodlivé látky. Přirozeně získané složky v tomto 
šamponu – aloe, methylsulfonylmethan, heřmánek a esenciální oleje 
z mandarinky a citronu – účinně a šetrně čistí bez podráždění 
pokožky. 

KÓD VELIKOST
3686 214 ml

Kidscents® Toothpaste obsahuje směsi esenciálních olejů Thieves a Slique 
Essence k šetrnému čištění a ochraně zubů. Čištění s touto bezpečnou 
a účinnou zubní pastou může podpořit zdravé zuby bez použití fluoridu, 
barviv, syntetických barev, umělých příchutí a konzervantů.  

KIDSCENTS® TOOTHPASTE

KÓD VELIKOST
4574 114 g



SEEDLING S®
Jemná složení na rostlinné bázi naší řady 

produktů Seedlings® pro děti, která je 

obohacena esenciálními oleji a neobsahuje 

škodlivé složky, byla pečlivě vytvořena, aby 

zklidnila miminka a dala rodičům klid na duši.



5 8D OMOVPoznámka: Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých etiketách.

SEEDLINGS® BABY WIPES

SEEDLINGS®  
DIAPER CREAM 

Hydratujte delikátní pokožku miminka díky Seedlings® Baby Lotion, jehož 
složení na rostlinné bázi lehce voní díky uklidňující vůni čistých esenciálních 
olejů. Toto jemné mléko se do pokožky vašeho miminka rychle vstřebá  
a zanechá ji hydratovanou, jemnou a hebkou. 

Seedlings® Baby Wash & Shampoo jemně čistí pokožku a vlasy vašeho  
miminka a zanechá je čisté, hebké a jemně vonící díky vůni čistých  
esenciálních olejů. Neobsahuje sulfáty, vysušující složky, nedráždí  
oči a je připravené ke hře při koupeli.  

Říše snů je díky této speciální směsi na dosah několika kapek. Obsahuje 
květinový olej z levandule, ylang ylang a zklidňující kokosový olej.  
Jedinečná směs vyživujících olejů pro odhalení opravdu jemné pokožky,  
která je perfektní pro vaše nejmenší.

Seedlings®® Baby Oil, vyvinutý speciálně pro kojence, hydratuje,  
zklidňuje a vyživuje delikátní pokožku díky složkám na rostlinné bázi  
a esenciálním olejům. Používejte olej během dne nebo jako součást  
večerní péče, abyste podpořili pokojný spánek díky jeho klidné, relaxační 
vůni.

Biologicky odbouratelné, opravdu jemné a příjemné dětské vlhčené 
ubrousky. Udržujte pokožku vašich nejmenších čistou díky tomuto 
zklidňujícímu složení pro hebkou a jemnou pokožku. Jsou vhodné pro 
vegany a obsahují čisticí rostlinné výtažky a 100% čisté esenciální oleje.

Seedlings® Diaper Cream od Young Living je vyroben ze 100 procent 
přirozeně získaných složek, včetně 100% čistých esenciálních olejů. 
Tento hustý krém vonící po levanduli zklidňuje při dotyku, chrání  
delikátní pokožku vašeho miminka a působí jako fyzická bariéra před 
vlhkem.

SEEDLINGS® BABY LOTION

SEEDLINGS® BABY WASH  
& SHAMPOO

SEEDLINGS® CALM

SEEDLINGS® BABY OIL

KÓD VELIKOST
20437

27640 x 3 (3 ks)

x 1 (1 ks)

KÓD VELIKOST
33399 5 ml

KÓD VELIKOST
20443 113 g

KÓD VELIKOST
20403 57 g

KÓD VELIKOST
20378 75 ml

KÓD VELIKOST
20408 236 ml

Tato sada obsahuje košík, osušku s kapucí ze 100% bavlny a žínku. Pro 
vytvoření perfektní sady do koupele přidejte pouze vaše oblíbené produkty 
Young Living nebo jakékoli jemné produkty pro péči o miminka z naší řady 
Young Living Seedlings®. 

OBSAH | košík, osuška s kapucí, žínka

KOŠÍK SEEDLINGS®

KÓD
25016



5 9 D O MOV

Věnujte vaší pokožce péči, jakou si zasluhuje! Objevte náš bohatý výběr koupelových a tělových produktů,  

ideálně splňujících všechny potřeby vaší pokožky. Tato řada, obohacená esenciálními oleji Young Living,  

pomůže oživit vaši očistu.

MÝDLA A PRODUKTY  D O KOUPELE

Bath & Shower Gel Base od Young Living je skvělý způsob,  
jak dodat pokožce živiny a zároveň ji umýt. Přidejte pár  
kapek vašeho oblíbeného jednodruhového esenciálního  
oleje nebo směsi do gelového základu a vytvořte si tak  
vlastní koupelový nebo sprchový gel. 

Tento zklidňující a napětí zmírňující sprchový gel 
je kombinací přípravku Bath & Shower Gel Base 
od Young Living a esenciálních olejů z pelargonie, 
mandarinky, šalvěje lékařské a šalvěje muškátové.

Lavender Bath & Shower Gel, obohacený čistým olejem  
z levandule, čistí a osvěžuje pokožku. Neobsahuje syntetické 
konzervační látky a obsahuje složky rostlinného původu, 
například kokosový olej a badyán.  

Evening Peace Bath & Shower Gel osvěží pokožku  
a pomůže zklidnit mysl. Esenciální oleje z koriandru, 
bergamotu, ylang ylang a pelargonie vyvolávají pocity 
klidné vyrovnanosti a uvolnění, odstraňují stres a napětí. 

BATH & SHOWER GEL BASE 

DRAGON TIME  
BATH & SHOWER GEL

LAVENDER BATH & SHOWER GEL 
EVENING PEACE  
BATH & SHOWER GEL 

KÓD VELIKOST
3751500 236 ml

KÓD VELIKOST
3739500 236 ml

KÓD VELIKOST
5202500 236 ml

KÓD VELIKOST
3742500 236 ml

Naše tuhé mýdlo Charcoal Bar Soap, které má svěží vůni pomerančového 
květu a obsahuje účinné aktivní dřevěné uhlí, je perfektní pro muže, ženy  
i náctileté. Jeho součástí jsou udržitelně sklízené kokosové skořápky, které 
jsou vhodné k umytí přebytečné špíny a oleje z těla i obličeje bez toho, aby 
pokožku stáhly.

CHARCOAL BAR SOAP

KÓD VELIKOST
24671 85 g

Vylepštete vaši ranní sprchu díky sprchovým tabletám Easy Breeze Awakening 
Shower Steamers. Vdechujte výraznou, energickou vůni esenciálního oleje  
z eukalyptu a máty peprné, jak prostoupí horkou páru ze sprchy.

EASY BREEZE AWAKENING  
SHOWER STEAMERS

KÓD VELIKOST
25786 4 ks 



6 0D OMOVPoznámka: Vždy si přečtěte pokyny k použití na jednotlivých etiketách.

Sensation Bath & Shower Gel obsahuje několik čistých 
esenciálních olejů, například z ylang ylang a jasmínu, které 
mají zklidňující a relaxační účinky. 

Morning Start Bath & Shower Gel vám pomůže, abyste  
se každý den cítili osvěženi díky síle čistých 
esenciálních olejů. Máta peprná, citronová tráva  
a rozmarýn povznášejí a dodávají energii, zatímco jalovec 
pročistí pokožku.  

Lavender Foaming Hand Soap čistí a zvláční vaše ruce, které po umytí 
nebudou suché ani podrážděné. Toto mýdlo, obohacené esenciálním olejem  
z levandule, vitamínem E a aloe vera, je účinné a dostatečně šetrné  
i k té nejcitlivější pokožce. Včetně pumpičky. 

SENSATION BATH & SHOWER GEL 

MORNING START  
BATH & SHOWER GEL 

LAVENDER FOAMING HAND SOAP 

KÓD VELIKOST
3748500 236 ml

KÓD VELIKOST
3745500 236 ml

KÓD VELIKOST
443008 

443108 

x 1 (1 ks)

x 3 (3 ks)

Naše mýdlo Lavender-Oatmeal Bar Soap, které má relaxační květinovou vůni 
a luxusně krémové složení, zanechá pokožku jemnou, hebkou a osvěženou.

LAVENDER-OATMEAL BAR SOAP 

KÓD VELIKOST
4904500 100 g

Toto vysoce hydratační mýdlo čistí a povznáší. Poskytuje zklidňující pocit 
unavené, mdlé pokožce a bolavým svalům.

PEPPERMINT -CEDARWOOD  
BAR SOAP 

KÓD VELIKOST
3677500 100 g

Koupelové bomby Lavender Calming Bath Bombs slibují zábavný, šumivý 
způsob, jak se uvolnit, a obsahují esenciální olej z levandule, který zajistí 
zklidňující vůni.

LAVENDER CALMING BATH BOMBS 

KÓD VELIKOST
30195 4 ks

Thieves® Cleansing Soap nabízí čisticí sílu včetně účinku čistých  
esenciálních olejů. Toto tuhé mýdlo obsahující legendární směs  
olejů Thieves je ideální k čištění pokožky.

THIEVES® CLEANSING SOAP 

KÓD VELIKOST
367908 100 g

Umyjte si pokožku mýdlem Thieves® Foaming Hand Soap. Díky obsahu 
esenciálních olejů z citronu a pomeranče a směsi Thieves společně  
s dalšími přirozeně získanými složkami je šetrnou a účinnou alternativou  
k běžným mýdlům. Včetně pumpičky.  

THIEVES® FOAMING HAND SOAP 

KÓD VELIKOST
367408

364308 

x 1 (1 ks)

x 3 (3 ks)
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Mýdlo Valor® Bar Soap, které je obohaceno naší směsí Valor a dalšími 
přirozeně získanými rostlinami, čistí pokožku a má inspirativní vůni.

VALOR® BAR SOAP

KÓD VELIKOST
3680500 100 g

Užijte si zářivý vzhled díky produktům vyrobeným ze složek obohacených esenciálními oleji, po nichž vaše pokožka prahne 

– nejsou mezi nimi žádné, které by nechtěla. Naše řada péče o tělo nabízí pečlivě vytvořené produkty, díky kterým budete 

svěží a krásní od hlavy k patě.

PÉČE O TĚLO

Produkt ClaraDerm, který obsahuje jemnou směs oleje 
z levandule, kadidlovníku a dalších esenciálních olejů, je 
odborně vyvinut pro nanesení na pokožku, které poskytuje 
zklidňující pocit.

CLARADERM

KÓD VELIKOST
3750500 59 ml

Toto tělové máslo, které nebylo testováno na zvířatech, obsahuje společně 
s kokosovým olejem také citrusové esenciální oleje a pomáhá pečovat 
o pokožku, zjemnit ji a zvlhčit ji, zlepšit její texturu a zajistit dlouhotrvající 
hydrataci.   

COCONUT-LIME MOISTURISING 
BODY BUTTER 

KÓD VELIKOST
32834 80 g

Genesis Hand & Body Lotion je ultra hydratační krém  
obsahující kokosový olej a další přirozeně získané 
rostlinné látky. Pomáhá zklidnit a vyživovat suchou, 
dehydrovanou pokožku. Je obohacen čistými 
esenciálními oleji, mimo jiné z pelargonie, palmarosy  
a bergamotu, které podporují hebkost a zdraví pokožky. 

GENESIS HAND & BODY LOTION 

KÓD VELIKOST
3706500 245 g

Cool Azul Sports Gel obsahuje plných 10 procent čistých 
esenciálních olejů v každé 100ml tubě. Kromě hydratace 
pokožky se náš sportovní gel vyznačuje chladivými účinky 
směsi esenciálních olejů z máty peprné, oregana kubánského  
a dorado azul s mentholem a kafrem. 

COOL AZUL SPORTS GEL 

KÓD VELIKOST
543608 100 ml

Tyto energické sprchové tablety mají čistou, svěží vůni poskytující luxusní 
lázeňský prožitek. Nechte vábivou vůni, aby prostoupila vaši sprchu.  

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®  
ENERGISING SHOWER STEAMERS

KÓD VELIKOST
25787 4 ks

Tyto zábavné, šumivé koupelové bomby poskytují díky lákavým,  
vanilkovo-limetkovým tónům luxusní a hluboce relaxační zážitek při koupeli, 
který vás zajisté zbaví stresu.

YOUNG LIVING STRESS AWAY®  
RELAXING BATH BOMBS 

KÓD VELIKOST
30197 4 ks 
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LavaDerm, vyvinutý z šetrných složek, včetně esenciálního 
oleje z levandule a aloe, využívá jemné složení, které osvěžuje 
a lehce hydratuje pokožku, čímž podporuje její zdravě 
vypadající vzhled.

LAVADERM COOLING MIST

KÓD VELIKOST
324908 59 ml

Lavender Hand & Body Lotion, obsahující esenciální olej  
z levandule a další rostlinné složky, hydratuje a chrání 
pokožku před nepřízní prostředí a má dlouhodobé 
hydratační účinky.   

LAVENDER HAND & BODY LOTION 

KÓD VELIKOST
5201500 236 ml

Olej na holení Mirah Shave Oil, který obsahuje výraznou 
směs esenciálních olejů, změkčovadla a rostlinné složky, 
umožňuje luxusně hladké oholení za použití vody nebo bez 
ní.

Tuto bylinnou směs esenciálního oleje z kadidlovníku, 
bergamotu a máty peprné lze nanést na obličej pro odhalení 
čisté a zářivé pleti. 

MIRAH SHAVE OIL PROGESSENCE PHYTO PLUS 

KÓD VELIKOST
515608 59 ml

KÓD VELIKOST
32157 15 ml 

Užijte si venkovní prostředí bez starostí díky našim produktům pro ochranu před sluncem – další ze způsobů, kterým se 

společnost Young Living může starat o vás a vaši rodinu!

O CHRANA PŘED SLUNCEM

Zklidněte a zchlaďte pokožku po dlouhém dni na slunci díky 
našemu spreji LavaDerm After-Sun Spray. Tento sprej, jehož 
složení je vhodné pro vegany, poskytuje okamžitou úlevu od 
následků venkovních aktivit.

LAVADERM AFTER -SUN SPRAY 

KÓD VELIKOST
29027 57 g

Získejte minerální ochranu před sluncem pro celou 
rodinu díky našemu složení, které je bezpečné pro korály 
a neobsahuje nanočástice. Díky SPF 50 vás toto vodě 
odolné mléko pomůže ochránit před UV paprsky až po  
80 minut.

MINERAL SUNSCREEN  
LOTION SPF 50

KÓD VELIKOST
24760 85 g

Užijte si celodenní výživu díky našemu balzámu Rose Ointment. Hluboce 
zklidňující směs hydratačního oleje z jojobových semínek, osvěžujícího oleje 
z granátového jablka a kajeputu střídavolistého. Obsahuje vzácný olej z růže 
pro jemně voňavé zakončení. Naneste na suchou, hrubou, nebo podrážděnou 
kůži a odhalte svůdně hebkou pokožku.

ROSE OINTMENT

KÓD VELIKOST
3709500 24,5 g
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Začněte váš den odvážně a zbavte se špatných pachů díky  
deodorantu Valor®. Užijte si hlavní tóny oleje ze smrku černého  
a vratiče modrého a jemnou vůni oleje z kadidlovníku a ciťte se  
připraveni vše zvládnout.

VALOR® DEODORANT

KÓD VELIKOST
28273 42,5 g

Těžko si představujete deodorant bez obsahu syntetických složek, díky kterému budete skvěle vonět? Buďte svěží díky 

řadě deodorantů od Young Living a přejděte na čistý, přírodní životní styl.

DEO D ORANTY

Deodorant CinnaFresh, který obsahuje esenciální olej z hřebíčku, 
eukalyptu a skořicové kůry, neutralizuje tělesný pach bez využití 
syntetických vůní a umělých přísad.

Deodorant CitraGuard nabízí ochranu před bakteriemi způsobujícími pach  
a poskytuje svěží, ostrou vůni díky obsahu esenciálního oleje z citronové  
trávy a tymiánu.

CITRAGUARD DEODORANTCINNAFRESH DEODORANT

KÓD VELIKOST
28437 42,5 g

KÓD VELIKOST
27816 42,5 g

Přirozeně získané deodoranty Young Living bez obsahu hliníku 
jsou alternativou ke komerčním produktům. AromaGuard 
Meadow Mist Deodorant obsahuje kokosový olej, včelí 
vosk, vitamín E a čisté esenciální oleje, jako jsou oleje  
z citronu a levandule.

AROMAGUARD MEADOW  
MIST DEODORANT

KÓD VELIKOST
375208 42,5 g

AromaGuard Mountain Mint Deodorant od Young Living nabízí přírodní 
vlastnosti kokosového oleje, včelího vosku a vitamínu E, které pokožku 
přirozeně zklidňují. Tento deodorant, obohacený esenciálními oleji z citronu, 
rozmarýnu a dalších, je ideální alternativou k produktům obsahujícím hliník.  

AROMAGUARD MOUNTAIN  
MINT DEODORANT

KÓD VELIKOST
375308 42,5 g
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DEN ODVÁŽNĚ!
Začněte váš 

Prášek z maranty třtinovité
Máslo ze semen kakaovníku
Máslo ze semen manga



P RO MUŽ E
Osvěžte se s produkty na holení a péči 

speciálně vytvořenými pro muže, které 

obsahují přirozeně získané složky a vysoce 

kvalitní esenciální oleje. Naše řada pro 

muže obsahuje vše, co zaneprázdnění muži 

potřebují k péči o pleť a tělo. Díky této řadě 

budou zářit přirozenou sebejistotou od 

hlavy k patě. 
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Lákavá směs oleje ze smrku pichlavého z Idaha, cedrového 
dřeva a obaleně je ideální jako dlouhotrvající, každodenní 
vůně pro muže. Jednoduše vklepejte okolo výstřihu pro 
výrazný a neodolatelný osobitý parfém.

Pořádně se umyjte díky tomuto gelu Shutran® 3-in-1 Men’s 
Wash. Tento víceúčelový sprchový gel umyje obličej, vlasy  
i tělo v jednom snadném kroku bez toho, aby stáhl přirozené 
oleje.

Umyjte se a užijte si dřevitou vůni směsi esenciálních olejů Shutran®! Toto 
mýdlo vhodné pro vegany poskytuje krémovou pěnu, která umyje pokožku 
bez toho, aby ji přesušila.

Krém na holení Shutran® Shave Cream, který obsahuje čisté 
esenciální oleje a hydratační rostliny, poskytuje neuvěřitelně 
hladké a jemné oholení. Obsahuje hydratační olivový olej  
a olej z hroznových jader, které napomáhají holení bez tření.

SHUTRAN® SHUTRAN® 3-IN-1 MEN’S WASH

SHUTRAN® BAR SOAP SHUTRAN® SHAVE CREAM

SLOŽENÍ | smrk pichlavý z Idaha, obaleň, ylang ylang, cypřišek tupolistý, 
koriandr, davana, levandule, cedrové dřevo, citron, smrk černý z Northern 
Lights

KÓD VELIKOST
33312 15 ml

KÓD VELIKOST
28805 236 ml

KÓD VELIKOST
5711500 170 g

KÓD VELIKOST
25475 70 g



6 7 D O MOV

Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo je bohatý, výživný  
a hydratační šampon pro suché nebo poškozené vlasy.

Lavender Mint Daily Shampoo představuje oživující, čisticí 
směs pro každodenní péči vhodnou pro všechny typy vlasů.  

Lavender Shampoo citlivě myje a vyživuje jemné vlasy. 
Přidané rostlinné extrakty, vitamíny a esenciální oleje 
odstraňují nánosy nečistot a současně dodávají vlasům 
objem. 

Lavender Mint Daily Conditioner představuje oživující, 
hydratační směs pro každodenní péči vhodnou pro všechny 
typy vlasů. 

Lavender Conditioner šetrně pečuje o jemné vlasy  
a doplňuje Lavender Shampoo. 

Mirah Lustrous Hair Oil je univerzální víceúčelový pomocník, 
který lze použít jako pomůcku pro úpravu účesu nebo jako 
vlasovou kúru. Olej je vytvořen pro všechny typy vlasů, je 
perfektní pro zjemnění konečků a dodání lesklého zakončení. 
Obsahuje hydratační arganový, monoi a habešský olej.

Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner je bohatý, výživný  
a hydratační kondicionér pro suché nebo poškozené vlasy.

COPAIBA VANILLA 
MOISTURISING SHAMPOO 

LAVENDER MINT  
DAILY SHAMPOO 

LAVENDER SHAMPOO 

LAVENDER MINT  
DAILY CONDITIONER

LAVENDER CONDITIONER

MIRAH LUSTROUS HAIR OIL

COPAIBA VANILLA  
MOISTURISING CONDITIONER

KÓD VELIKOST
5191550 226 g

KÓD VELIKOST
5100500 226 g

KÓD VELIKOST
5192550 226 g

KÓD VELIKOST
5102500 226 g

KÓD VELIKOST
5194550 226 g

KÓD VELIKOST
5195550 226 g

KÓD VELIKOST
24468 53 ml

Věnujte vašim vlasům péči, jakou si zasluhují! Naše produkty pro péči o vlasy jsou vyrobeny z bezpečných složek 

přírodního původu za postupů šetrných k životnímu prostředí, proto se nemusíte obávat, že byste do vašich vlasů  

vpravili jakékoli nežádoucí toxické látky. Naše řada péče o vlasy, obohacená našimi účinnými esenciálními oleji,  

pomůže oživit vaši ranní očistu.

PÉČE O  VLASY
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ZAHRŇTE VAŠE KADEŘE LÁSKOU
Pomoc pro vaše vlasy!

Copaiba Vanilla
Pečuje o suché, poškozené 

vlasy a hydratuje je

Lavender M int
Vhodný pro všechny  

s mastnými či normálními vlasy

Lavender
Jemný a skvělý  

pro kohokoli



S hrdostí vám nabízíme kolekci Provence od Young Living 

výhradně pro Evropu – jedinečnou řadu vyrobenou z rostlin 

zasazených, vypěstovaných a sklizených na naší francouzské 

farmě Simiane-la-Rotonde v souladu s našimi zásadami 

partnerství Seed to Seal®. Vezměte prosím na vědomí, že tyto 

produkty jsou sezónní, tudíž je jejich dostupnost ve značné míře 

závislá na počasí, stavu půdy a dalších faktorech. Po vyprodání 

těchto produktů obdržíme další zásoby až z příští sklizně.

KOLEKCE  
PROVENCE
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Tato aromatická květinová voda Clary Sage Floral Water z naší farmy  
v Simiane-la-Rotonde je skvělým způsobem, jak vyčistit vaši pleť, a když  
ji na sebe během dne stříknete, poskytne vám příjemnou vůni.

CLARY SAGE
FLORAL WATER

KÓD VELIKOST
503606 120 ml

Objevte květinovou vodu Helichrysum Floral Water, která má teplou, 
bylinkovou vůni podobnou medu. Získává se ze zlatého smilu neboli 
slaměnky. Jednoduše ji nastříkejte na vaši pokožku pro chladivý  
a zklidňující pocit.

HELICHRYSUM
FLORAL WATER

KÓD VELIKOST
502606 120 ml

Tato oživující květinová voda má povzbuzující vůni – skvěle dodá energii 
a dobrou náladu a je obzvláště účinná, když ji použijete jako osvěžující 
vlasové tonikum.

ROSEMARY
FLORAL WATER

KÓD VELIKOST
503406 120 ml

Ozvláštněte váš stůl kouzlem Provence z naší levandulové farmy 
Simiane-la-Rotonde produktem Young Living Lavender Honey! 
Krémová konzistence a jemně květinová chuť je ideální pro 
oslazení čaje a do pečiva nebo slaných pokrmů. Zkuste přidat 
polévkovou lžíci do medovo-hořčičné salátové zálivky, nebo  
ho zkombinujte se sýrem feta nebo sýrem s modrou plísní, kterým  
dodá lehkou a autentickou sladkost.

LAVENDER HONEY

KÓD VELIKOST
22170 500 g

Květinová voda Lavender Floral Water může pomoci zklidnit  
a osvěžit, obzvláště dobře účinkuje na mastnou a problematickou pleť.

LAVENDER
FLORAL WATER

KÓD VELIKOST
502806 120 ml





Opravdový zdravý životní styl vychází zevnitř 

a naše řada Zdraví a dobrá kondice nabízí 

optimální výživu se vzpruhou v podobě 

esenciálních olejů, která vám pomůže započít 

vaši cestu. Dosáhněte svých snů s potravinami  

a doplňky, které podnítí váš elán, uspokojí 

nutriční potřeby a omámí chuťové buňky!

ZDRAVÍ 
A D OBRÁ 
KONDICE



NINGXIA RED®
Už déle než 700 let se v severozápadním regionu Číny známém jako 

Ningxia pěstuje prvotřídní kustovnice. Kustovnice, známá také jako goji, 

má bohaté výživové složení. NingXia Red® je náš účinný nápoj ze šťáv 

vytvořený tak, aby pomohl dodat energii, oživit a doplnit energetické 

zásoby těla i mysli. Tato lahodná, patentovaná směs složená z čistých 

esenciálních olejů, pyré z kustovnice Ningxia a dalšího ovoce dodá tělu 

životně důležité fytonutrienty.
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NingXia Nitro, jedinečná směs esenciálních olejů, bylinných extraktů 
a dalších vybraných složek, podporuje kognitivní pozornost a dobrou 
kondici. Obsahuje kombinaci přirozeně se vyskytujícího kofeinu a D-ribózy  
a je skvělou vzpruhou pro tělo i mysl. 

Náš ovocný nápoj NingXia Red® obsahuje pyré z celých plodů kustovnice 
NingXia, směs šťáv z borůvek, černých jeřabin, třešní, granátových 
jablek a švestek, extrakt ze stévie, extrakt z hroznů, čistý extrakt  
z vanilky a esenciální oleje z pomeranče, yuzu, citronu a mandarinky. 

Tato cestovní balení zajistí stejně účinné přínosy nápoje NingXia Red®  
v jediné 60ml porci, která se snadno vejde do kabelky, batohu či tašky.  
Každá krabice obsahuje 30, 60 nebo 90 jednotlivých balení k jednomu použití. 

Máte málo energie? Dejte si NingXia Zyng! Tento lehký, perlivý nápoj vnese  
do organismu příliv energie posílené patentovanou směsí esenciálních olejů 
z pepřovníku černého a limetky, pyré z kustovnice a extraktem z bílého čaje. 
Také obsahuje niacin, který pomáhá omezit pocity únavy a vyčerpání.

Obsahuje dvě 750ml láhve NingXia Red® a 30 sáčků k jednomu použití. 

NINGXIA NITRO

NINGXIA RED®
NINGXIA RED® SINGLES

NINGXIA ZYNG

NINGXIA RED® COMBO PACK

4710560 

KÓD

3071521 x 12

KÓD VELIKOST

KÓD VELIKOST
3525560

3526560 60 x 60 ml

3523560 90 x 60 ml

30 x 60 ml

KÓD VELIKOST
3042560

3044560 4 x 750 ml

3045560 
3046560 

6 x 750 ml
8 x 750 ml

2 x 750 ml

KÓD VELIKOST
306408 14 x 20 ml
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Z kombinace exotického ovoce, ořechů a vědeckých objevů na základě 
přístupu dvojího zaměření na sytost se zrodila ideální funkční a výživná 
svačinka Slique® Bars.

SLIQUE® BARS

KÓD VELIKOST
5024521 x 6

Obsahuje olej z mandarinky, citronu a máty klasnaté pro výraznou  
a povzbudivou směs esenciálních olejů. Hned ráno naneste na pulsní  
body, abyste váš den začali správně! Přidejte do láhve s rozprašovačem 
naplněné vodou pro povznášející osvěžení.

SLOŽENÍ | grapefruit, mandarinka, citron, máta klasnatá a obaleň  
s extraktem ze stévie

SLIQUE® ESSENCE

KÓD VELIKOST
33308 15 ml 

Slique® Tea je exotický nápoj složený z prášku kadidlovníku a dalších  
přirozeně získaných složek, které pomohou podpořit vaše cíle, co se týče 
váhy.

SLIQUE® TEA 

KÓD VELIKOST
4572523 x 25

Díky jedinečné kombinaci exotických složek a účinných esenciálních olejů ve směsi Slique® můžete vykročit správným 

směrem – ke zdravějšímu a šťastnějšímu já! Jestliže jsou produkty Slique doplněny správnou výživou a pohybem,  

dokážou udržet váhu a dodají nutriční podporu.

SLIQUE®



D OPLŇKY  
STRAVY

Vitamíny a minerální látky jsou dva základní pilíře 

zdravé stravy. Ze samotné stravy však ne vždy 

získáme dostatečné množství těchto důležitých živin. 

Naše praktická řešení ve formě multivitamínových 

doplňků stravy představují biologicky dostupné 

vitamíny a minerální látky získané z potravin  

a obsahují bohatství účinných esenciálních olejů, 

které vám dodají podporu, kterou potřebujete.
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Balance Complete je náhrada stravy na bázi potravin vysoké kvality. Její 
složení pomáhá doplnit energii a pročistit organismus, neboť obsahuje 
patentovanou směs V-Fiber od Young Living. Tato směs dodává neuvěřitelných 
11 gramů vlákniny v jedné porci. 

BALANCE COMPLETE 

KÓD VELIKOST
329208 750 g

BLM je kombinací jedle balzámové z Idaha a hřebíčku s patentovanou směsí 
methylsulfonylmethanu a snadno vstřebatelného glukosaminu a kolagenu.

BLM

KÓD VELIKOST
323408 x 90

Tento produkt dodává celých 10 000 mg tekutého mořského kolagenu  
v každé lahvičce, abyste každý den zářili. Je to jedinečné složení obohacené 
čistým esenciálním olejem z grapefruitu, citronu a limetky.

BLOOM BY YOUNG LIVING 
COLLAGEN COMPLETE

KÓD VELIKOST
32969  10 x 50 ml

Tobolky Detoxzyme obsahují účinné enzymy na vegetariánské bázi, které  
se podílejí na trávení, odvádějí toxické látky z těla a podporují 
pročišťování organismu. Detoxzyme spolupracuje s tělem na posílení správné 
funkce trávicí soustavy. 

DETOXZYME

KÓD VELIKOST
320308 x 180

Essentialzyme je dvouvrstvý komplex několika enzymů v kapletách  
potažených mátou peprnou a obsahuje také esenciální oleje z anýzu, fenyklu, 
máty peprné, pelyňku a hřebíčku.

ESSENTIALZYME

KÓD VELIKOST
327208 x 90

Essentialzymes-4 je multispektrální komplex enzymů s duální cílenou 
technologií doby uvolňování. To uvolňuje enzymy na živočišné  
a rostlinné bázi v odlišných časech v rámci trávicího ústrojí, což napomáhá 
optimálnímu vstřebávání.

ESSENTIALZYMES-4 

KÓD VELIKOST
464508 x 120

Udržujte vaše oči zdravé díky doplňku IlluminEyes. Obsahuje vitamín A  
na podporu normálního zraku a pokožky a také vitamín C 
pro normální imunitní systém. Obsahuje lutein a zeaxanthin  
a neobsahuje syntetické složky. Užívejte jednu kapsli denně. Vhodné pro 
vegetariány.

ILLUMINEYES

KÓD VELIKOST
27395 x 30

ICP obsahuje lipázu, proteinázu a fytázu a je obohacený esenciálními oleji  
z fenyklu, anýzu, pelyňku, zázvoru, citronové trávy a rozmarýnu.  

ICP 

KÓD VELIKOST
320808 227 g
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JuvaPower je rostlinný komplex ve formě prášku a je jeden z nejbohatších 
zdrojů potravin, které vážou kyseliny. Obsahuje esenciální oleje z anýzu  
a fenyklu pro optimální podporu.

JUVAPOWER

KÓD VELIKOST
327608 226 g

Inner Defense obsahuje směs esenciálních olejů Thieves od Young Living,  
která je bohatá na thymol, karvakrol a eugenol.

INNER DEFENSE 

KÓD VELIKOST
329508 x 30

Life 9 je patentovaná kombinace 9 kmenů přátelských bakterií, které jsou 
nezbytné k podpoře zdravého organismu. Tento doplněk stravy obsahuje  
17 miliard živých kultur představujících 9 různých kmenů bakterií.

LIFE 9 

KÓD VELIKOST
18361 x 30

MegaCal obsahuje vysokou hladinu vápníku, který pomáhá udržet normální 
kosti, a hořčíku, který přispívá k normální funkci nervového systému, a také 
obsahuje esenciální olej z citronu, mangan a vitamín C. 

MEGACAL

KÓD VELIKOST
27208 450 g

MultiGreens obsahují směs zeleniny, včelí pyl a esenciální oleje. Jako zdroj 
cholinu může také přispívat k normální syntéze aminokyselin a tuků a také  
k udržení normální funkce jater. 

MULTIGREENS 

KÓD VELIKOST
324808 x 120

Podpořte celkové zdraví díky Olive Essentials. Kapsle obsahují hydroxytyrosol 
ze španělských oliv, což je přirozeně se vyskytující složka, díky které jsou 
tyto plody považovány za zdravé. Každá kapsle obsahuje olej z rozmarýnu 
a petržele a tolik hydroxytyrosolu jako jeden litr extra panenského olivového 
oleje.

OLIVE ESSENTIALS 

KÓD VELIKOST
27431 x 30

Náš doplněk KidScents® MightyPro je speciálně vyvinutý pro děti 
od 2 let. Tento doplněk je balený ve snadných pytlíčkách po jedné 
dávce a obsahuje více než 8 miliard aktivních živých kultur. Chutná 
skvěle a pro snadnou konzumaci ho lze přidat do studených pokrmů  
a nápojů.

Vaši nejmenší budou aktivní díky našemu doplňku stravy KidScents® 
MightyZyme ve formě žvýkacích tablet. Ideální pro děti od 6 let. 
Obsahují prášek z kořene mrkve, trošku máty peprné a chutnají  
po lesních plodech pro chutnou odměnu.

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

KÓD VELIKOST
325908 x 90

KIDSCENTS® MIGHTYPRO

KÓD VELIKOST
30454 30 x 1,6 g
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OmegaGize3® má vysoký obsah omega-3-mastných kyselin, vitamínu  
E a D – který přispívá k normální funkci imunitního systému. EPA a DHA 
(omega-3) také podporují srdce tím, že přispívají k jeho normální funkci.  

Super C poskytuje tělu vitamín C na podporu normální funkce imunitního 
systému během a po náročné fyzické aktivitě a pomáhá omezit pocit únavy 
a vyčerpání.

OMEGAGIZE3®

SUPER C

KÓD VELIKOST
309708 x 120

KÓD VELIKOST
324208 x 120

Náš doplněk stravy Super Vitamin D, obsahující 500 % doporučené denní 
dávky vitamínu D, vám poskytne podporu, kterou potřebujete pro normální 
funkci svalů, prostřednictvím přirozeně získaných zdrojů na rostlinné bázi.

SUPER VITAMIN D 

KÓD VELIKOST
29683 x 120

Sulfurzyme dodává tělu síru a je skvělým přírodním zdrojem 
methylsulfonylmethanu – sloučeniny, která se vyskytuje přirozeně  
v rajčatech, mléku a mangoldu řapíkatém. Také obsahuje kustovnici Ningxia.

SULFURZYME 

KÓD VELIKOST
3243521 x 120

Super Cal obsahuje vápník, pro udržení normálních kostí a zubů, a navíc 
hořčík, který přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a nervovému 
systému. Také obsahuje zinek na podporu normální funkce imunitního 
systému.

SUPER CAL

KÓD VELIKOST
3244500 x 120
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DODEJTE VAŠEMU DNI ENERGII

Než se vrhnete na seznam úkolů nebo zamíříte  
do posilovny, dopřejte si dávku bílkovin navíc.  



Předsevzali jsme si, že vám budeme nabízet 

lepší možnosti v každém ohledu vaší cesty,  

a to dokonce i v kuchyni! Získejte z vaší  

stravy maximum a užijte si ji tak, jak to  

příroda zamýšlela. 

ZDRAVÉ  
SVAČENÍ
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Tyčinky Wolfberry Crisp Bars jsou přirozeně slazené tyčinky s vysokým 
obsahem bílkovin. Obsahují 16 gramů bílkovin získaných z mandlí, sóji, 
kustovnice a dýňových semínek.

Ať už začínáte váš den, chcete odpolední svačinku, nebo hledáte zdravější 
možnost na cesty, celá vaše rodina si užije skvělou chuť a výživu Einkorn 
Granola!

Gary’s True Grit Einkorn Flakes, s jemně sladkou chutí po otrubách  
a křupavostí, která vydrží i v mléce, jsou přirozeně sladké a křupavé a potěší 
celou rodinu.

GARY’S TRUE GRIT  
CHOCOLATE-COATED 
WOLFBERRY CRISP BARS 

GARY’S TRUE GRIT  
EINKORN GRANOLA 

GARY’S TRUE GRIT
EINKORN FLAKES CEREAL

KÓD VELIKOST
5758500 x 10

KÓD VELIKOST
24360 369 g

KÓD VELIKOST
5751500 340 g

Kapky YL Vytalyte Drops, které jsou vyrobeny s přirozeně se vyskytujícími 
elektrolyty z Velkého Solného jezera, zajistí, že budete hydratovaní bez 
toho, abyste si odepřeli příchuť. Přidejte do vody a užijte si dávku sladké,  
citrusové chuti.

YL VYTALYTE DROPS

KÓD VELIKOST
Grapefruit Bergamot 32507 Balení po 1

32512 Balení po 1Lavender Lemonade 

34103 Balení po 4Různé druhy

Užijte si vynikající dobrotu plnou energie díky této pokrokové svačince  
s vysokým obsahem bílkovin. Je skvěle ochucena borůvkami a citronem  
a každý kousek obsahuje 6 gramů bílkovin.

PROTEIN  
POWER BITES

KÓD VELIKOST
30603 x 18

Grapefruit Bergamot 34093 Balení po 3

34098 Balení po 3Lavender Lemonade 





Od líčidel Savvy Minerals® po naši řadu ART® 

obsahující produkty pro péči o pleť na rostlinné 

bázi, zkrášlovací produkty společnosti Young 

Living obohacené esenciálními oleji vyčistí, 

hydratují a zkrášlí vaši pleť pro přirozenou, 

zdravou záři. Hýčkejte vaši pleť díky síle 

esenciálních olejů!

KRÁSA



SAVVY MINERAL S®
Buďte sebevědomí bez kompromisu díky 

Savvy Minerals® by Young Living – NOVÁ 

norma v rámci čisté krásy. Naše řada líčidel 

Savvy Minerals by Young Living na bázi 

minerálních látek je kombinací prvotřídních 

receptur s čistými složkami, abyste se mohli 

přirozeně zkrášlit, aniž byste rezignovali na 

svůj standard. Díky nejrůznějším odstínům  

a barvám objevíte perfektní produkt,  

který vám pomůže udělat dojem.
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BLUSH
S tvářenkou Savvy Minerals® Blush vykouzlíte 
na tváři přirozený ruměnec. 

VEIL

Stačí pár tahů a fixační pudr Savvy 
Minerals® Veil vyhladí a vyrovná 
pokožku, absorbuje mastnotu a prozáří 
pleť. Používejte tento průhledný pudr 
buď samostatně, nebo jej naneste na 
podkladový pudr, aby pomohl upravit 
váš vzhled.

ODSTÍN DIAMOND DUST

KÓD 22524

FOUNDATION POWDER
Získejte bezchybně vypadající pokožku  
a celodenní účinek s podkladovým pudrem  
Savvy Minerals® Foundation Powder. Díky lehké  
konzistenci a vrstvitelnému složení se sladí 
s pokožkou a vytvoří přirozený a zářivý vzhled.

ODSTÍN CHARISMA PASSIONATE

KÓD 25210 22490

SERENE SMASHING

25209 22491

LIQUID FOUNDATION
Toto tekuté složení bylo vytvořeno za použití složek, které pomáhají vytvořit zdravě 
vypadající, zářivou pleť. Díky našim samovyhlazovacím polymerům se produkt 
snadno roztírá, aby pečoval o vaši pleť a vytvořil ochrannou vrstvu. Zanechá hladké  
a zářivě vypadající zakončení. Je obohacen o esenciální olej ze santalovníku bílého  
od Young Living, který podporuje zdravě vypadající pleť.

ODSTÍN

ODSTÍN

KÓD

KÓD

HAZELNUT W18

28681

HONEY C10

28605

IVORY N3

27551

BUFF W4

27556

CARAMEL W12

28650

COCOA N24

28684

NATURAL BEIGE N7

28647

PECAN N15

28652

PORCELAIN C1

27509

SAND BEIGE W8

28648

TAN N11

28649

TRUFFLE C14

28651

FRESH BEIGE C6

27561

ODSTÍN

KÓD

WARM NO. 2

22506

WARM NO. 3

22507

COOL NO. 1

22508

COOL NO. 2

22509

COOL NO. 3

22510

WARM NO. 1

22505
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EYESHADOW 

Oční stíny Savvy Minerals® Eyeshadow s bohatou, 
velmi výraznou barvou a rozmanitými barvami umožní 
vytvořit jakýkoli vzhled. Toto vrstvitelné, dlouhotrvající 
složení vydrží celý den, můžete se tedy cítit naprosto  
sebejistě od rána do večera.

ODSTÍN BEST KEPT SECRET DETERMINEDRESIDUAL

KÓD 22499 2249722500

SHADOW ESSENTIALS EYESHADOW PALETTE

ODSTÍN NATURAL QUARTZ ROYAL WINTER SAHARA SUNSET

KÓD 25762 25757 25755

Žijte život v plných barvách díky paletě očních stínů Shadow Essentials Eyeshadow Palette 

z řady Savvy Minerals® by Young Living.

WANDERLUST

22503

ODSTÍN SPOILED DIFFUSEDCRUSHIN'

KÓD 22502 2249622498

UNSCRIPTED

22556

Zvolte si díky Savvy Minerals® Mascara přirozeně získanou řasenku, 
která se nedrolí a vydrží celý den. Tato řasenka, navržená tak, aby 
přetvořila řasy díky svému složení s možností vrstvení, je obohacená o olej  
z levandule, neobsahuje parabeny, ftaláty, ropné produkty, bismut, 
mastek, barvy, syntetická barviva ani syntetické vonné látky, 
takže se můžete cítit pohodlně a sebevědomě, když ji používáte  
v blízkosti očí, dokonce i těch citlivých.

MASCARA

KÓD
24331

GOLDEN HOUR

34240
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ON A WHIM WISH

22567 22520

UPTOWN GIRL

22521

LIP GLOSS

LIPSTICK

Lesk na rty Savvy Minerals® Lip Gloss zklidňuje a změkčuje rty, dodává jim lesk a barvu, 
navíc neobsahuje žádná syntetická barviva. Jeho vrstvitelná barva přírodního původu vám 
umožňuje docílit požadovaného odstínu od čirého po středně výrazný.

Savvy Minerals® Lipstick, rtěnka vyrobená bez syntetických barviv, zajistí svým lehkým 
složením, vrstvitelnou barvou a hladkým nanášením barevnou explozi. Je to skvělá rtěnka pro 
každodenní použití.

ODSTÍN

KÓD

ODSTÍN ANCHORS AWEIGH EMBRACE HEADLINER

KÓD 25041 22515 25042

TANGERINE-INFUSED LIPSTICK

Rtěnka Savvy Minerals® Tangerine-Infused Lipstick obsahuje vyživující olej 
z mandarinky, slunečnicových semínek a hroznových jader pro vytvoření 
lehkého a nelepivého složení. Vyrobena z přirozeně získaných složek.

ODSTÍN BEDAZZLED MIC DROP

KÓD 25035 25030

SWEET LIFE I DARE YOU

25034 25033

Suché, olupující rty, zmizte! Tento peeling na rty, který je plný výživných 
másel, včetně kakaového, mangového, avokádového a bambuckého, pečuje  
o rty, hydratuje je a poskytuje jim jemný peeling před nanesením lesku na 
rty nebo rtěnky.

POPPY SEED LIP SCRUB

KÓD
25046
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CONCEALER BRUSHBRONZER BRUSH

CONTOUR BRUSH 

KÓD
25339 

KÓD
25355 

KÓD
25338 

ŠTĚTCE
Zdokonalte vaše nanášení líčidel! Tyto vysoce kvalitní štětce, které jsou vyrobeny z luxusních syntetických štětin, jsou 

navrženy tak, aby udržely optimální množství produktu. Díky tomu jsou perfektním společníkem líčidel Savvy Minerals®. 

EYELINER BRUSH

KÓD
25356 

Tento štětec je zakulacený pro rovnoměrné a vrstvitelné zakončení. 
Zakončete váš vzhled díky tomuto štětci na brozner, který má luxusně  
jemné syntetické štětiny. Nejlepší je ho použít společně s vašimi oblíbenými 
produkty Savvy Minerals®.

Je vyroben z vysoce kvalitních, jemných syntetických vláken pro 
snadné nanesení pudru a korektoru. Je ideální k roztírání a míchání 
krémových a tekutých produktů pro bezchybné zakončení. Má kulatý vzhled 
a snadno se čistí.

Naberte pudr, oklepejte přebytečné množství a naneste na lícní kosti.  
Tento štětec má jemné, luxusní syntetické štětiny a kulatý vzhled. Perfektně se 
hodí k podkladovému pudru Savvy Minerals®.

Tento štětec na oční linky lze použít suchý nebo mokrý, když ho postříkáte 
vodou. Poté naneste oční stíny jako linku. Používejte s líčidly Savvy Minerals ® 
a užijte si hebké syntetické štětiny, které vytvoří jemnou linku.

Souprava Savvy Minerals® Brush Set obsahuje pět vysoce 
kvalitních štětců vyvinutých speciálně tak, aby nabraly optimální 
množství produktu a snadno jej nanesly na pleť. Každý jemný štětec je 
vyroben z vysoce kvalitních syntetických vláken a celá souprava je dodána 
ve stylovém pouzdru pro snadné uložení a přepravu.

BRUSH SET

KÓD
21257
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Spárujte štětec Savvy Minerals® Full-Coverage Foundation Brush  
s produktem Savvy Minerals Liquid Foundation, abyste vytvořili bezchybný 
základ jakéhokoli vzhledu. Hebké, vysoce kvalitní syntetické štětiny jsou 
pevně svázané, což vám umožňuje vrstvit produkt pro dosažení středního či 
úplného krytí.

FULL-COVERAGE LIQUID FOUNDATION BRUSH

KÓD
25754

Zakrývejte, konturujte a zvýrazňujte pro dosažení vynikajícího zakončení bez 
šmouh díky houbičce Savvy Minerals® Blending Sponge! Zakulacený konec 
použijte k pokrytí větších ploch a konec do špičky použijte pro přesnější 
aplikaci okolo nosu, brady a očí.

BLENDING SPONGE

KÓD
25067

Neuvěřítetomu, dokudto nespatříte



BLO OM BY  
YOUNG LIVING
Kolekce BLOOM by Young Living 

Brightening Skin Care Collection 

je obohacena nejpokročilejšími 

přirozeně získanými složkami pro 

rozjasnění vzhledu pleti a dodání 

přirozené záře. Produkty BLOOM 

jsou vyrobeny bez syntetických vůní 

– je to pouze další vyjádření našeho 

neochvějného závazku jemné kráse.
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KÓD VELIKOST
32969  10 x 50 ml

Tento produkt je přirozeně získaný čisticí přípravek na obličej, který odhalí 
zářivou pleť a zanechá váš obličej svěží a jemný. Obsahuje jedinečný 
rozjasňující komplex Sheerlumé obsahující olej z pelyňku, jasmínu  
a kadidlovníku.

Tato rozjasňující esence, která má konzistenci gelu, prostupuje pleť hydratací 
a podporuje zářivou pleť. Obsahuje přirozeně získané složky, které poskytují 
osvěženou a jasnější pleť.

Toto mléko je obohaceno nejpokročilejšími přirozeně získanými složkami pro 
rozjasnění vzhledu a dodání přirozené záře.

Tento produkt dodává celých 10 000 mg tekutého mořského kolagenu v každé 
lahvičce, abyste každý den zářili. Je to jedinečné složení obohacené čistým 
esenciálním olejem z grapefruitu, citronu a limetky.

BLOOM BY YOUNG LIVING 
BRIGHTENING ESSENCE

BLOOM BY YOUNG LIVING 
BRIGHTENING CLEANSER

BLOOM BY YOUNG LIVING 
BRIGHTENING LOTION

BLOOM BY YOUNG LIVING 
COLLAGEN COMPLETE

KÓD VELIKOST
32678   140 ml

KÓD VELIKOST
32672  100 ml

KÓD VELIKOST
32680  50 ml



ART ®
Náš speciálně vyvinutý systém  

ART® Skin Care System bezpečně  

a efektivně čistí, tonizuje  

a hydratuje vaši pleť, aby  

odhalil krásu, s níž jste se narodili!
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ART® Refreshing Toner šetrně odstraňuje nečistoty, aniž by pleť  
vysušoval. Dokonalá směs esenciálních olejů pomáhá vyrovnat pH vaší  
pleti a zanechává ji čistou, tonizovanou a svěží. 

ART® Gentle Cleanser podporuje zářící pleť, neboť vytvoří hebkou, 
jemnou pěnu, která spláchne všechny nečistoty. Pocítíte, jak 
je vaše pleť, nasycená esenciálními oleji, které pleť milují, čistá  
a osvěžená a současně se obnoví její zářivost a vitalita. 

ART® Light Moisturiser pomůže vaší pokožce zajistit a udržet správnou 
hydrataci. Díky esenciálním olejům Young Living a dalším prvotřídním 
složkám bude vaše pleť hedvábně vláčná. 

ART® Renewal Serum je luxusní směs z extraktu exotické orchideje  
a esenciálních olejů, která je přínosem pro nejcitlivější oblasti 
obličeje. Toto prvotřídní složení je určeno k hloubkové výživě a hydrataci  
a pomáhá udržet mladistvý vzhled. 

ART® REFRESHING TONER

ART® GENTLE CLEANSER ART® LIGHT MOISTURISER

ART® RENEWAL SERUM

KÓD VELIKOST
5361550 100 ml

KÓD VELIKOST
5362550 30 ml 

KÓD VELIKOST
5360550 120 ml

KÓD VELIKOST
5175 20 ml 

ART® Skin Care System od Young Living bezpečně a účinně pročistí, 
harmonizuje a hydratuje vaši pleť a obnoví její přirozenou a neodmyslitelnou 
krásu. V tom je krása kosmetiky ART! 

ART® SKIN CARE SYSTEM

KÓD
5363550 
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Produkty pro péči o pleť Young Living jsou dokonalým spojením špičkových rostlinných složek a esenciálních olejů, které 

zkrášlují vzhled vaší pokožky. Tato řada nabízí nezbytná řešení pro péči o každý typ pleti díky produktům, které jsou 

odborně vyvinuty, aby pomohly vaší pleti udržet zdravý a svěží vzhled.

PÉČE O OBLIČE J

Tento balzám na rty zcela přírodního původu hydratuje a chrání vaše rty. 
Cinnamint Lip Balm, obsahující čisté esenciální oleje ze skořicové kůry  
a máty peprné, pomáhá zabránit dehydrataci pokožky a rty zůstávají  
hebké a vláčné.

CINNAMINT LIP BALM

KÓD VELIKOST
515008 4,2 g

Tento osvěžující balzám na rty, obohacený esenciálním olejem  
z grapefruitu, semeny kustovnice a antioxidanty, zadržuje vlhkost  
a zabraňuje tak dehydrataci rtů, které zůstanou vláčné. 

GRAPEFRUIT LIP BALM 

KÓD VELIKOST
517808 4,2 g

Lavender Lip Balm zklidňuje vysušené rty, využívá účinky 
esenciálního oleje z levandule a hydratační vlastnosti jojobového oleje  
a vitamínu E.

LAVENDER LIP BALM

KÓD VELIKOST
520308 4,2 g

Odmítněte na váš obličej používat nevlídné čisticí emulze! Mirah Luminous 
Cleansing Oil, složený z 10 esenciálních olejů – včetně oleje z růže a ylang 
ylang – a z 10 hydratačních nosných olejů, jako je jojobový a arganový, 
odstraňuje nečistotu bez toho, aby z vaší pleti stáhl přirozené oleje, které pleť 
potřebuje.

Tato šetrná obličejová emulze bez obsahu mýdla čistí 
pleť, aniž by ji zbavila přirozených olejů. Obsahuje 
methylsulfonylmethan pro zvláčnění a esenciální olej  
z levandule pro zklidnění pokožky. 

MIRAH LUMINOUS  
CLEANSING OIL

ORANGE BLOSSOM  
FACIAL WASH 

KÓD VELIKOST
24465 113 ml

KÓD VELIKOST
20180 118 ml

Suché, olupující rty, zmizte! Tento peeling na rty, který je plný výživných 
másel, včetně kakaového, mangového, avokádového a bambuckého, pečuje  
o rty, hydratuje je a poskytuje jim jemný peeling před nanesením lesku na 
rty nebo rtěnky.

POPPY SEED  
LIP SCRUB

KÓD
25046
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Sandalwood Moisture Cream má mimořádné hydratační schopnosti  
a je obohacen čistými esenciálními oleji Young Living. 

SANDALWOOD  
MOISTURE CREAM

KÓD VELIKOST
514808 113 g

Zjemněte a zklidněte pleť díky tomuto peelingu Satin Facial 
Scrub, Mint. Obsahuje výživný prášek z jader meruněk a osvěžující mátu. 
Udělejte si peeling pleti, abyste odstranili suché, odumřelé kožní buňky  
a odhalili svěží a zářivou pleť.

Wolfberry Eye Cream je hydratační přípravek přírodního původu na  
bázi vody. Díky oleji ze semínek kustovnice, který pěstí pokožku, zklidňuje 
krém unavené oči a minimalizuje viditelnost drobných vrásek.   

SATIN FACIAL SCRUB, MINT

WOLFBERRY EYE CREAM

KÓD VELIKOST

20459 57 g

KÓD VELIKOST
5145 14,1 g

JEMNÉ, HEDVÁBNÉ a tak zklidňující



NATURE’S 
U LT RA

Naše produkty Nature’s Ultra Smart 

Spectrum CBD jsou vyrobeny s čistým, 

účinným kanabidiolem a esenciálními oleji 

Young Living. A protože produkty Nature’s 

Ultra CBD splňují naše normy kvality Seed 

to Seal®, můžete je používat každý den  

s vědomím toho, že jsou čisté.





Když přijde na produkty s kanabidiolem, 

kvalita je vše. Proto jsou naše produkty 

Nature’s Ultra Smart Spectrum CBD vyrobeny  

s kombinací čistého, účinného kanabidiolu  

a esenciálních olejů Young Living. V této řadě 

naleznete kuličkový aplikátor a masážní emulzi, 

abychom vám poskytli prospěch CBD ve formě, 

která vám vyhovuje. K dispozici jsou různě silné 

produkty s ohledem na vaše potřeby. 

CBD
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Každá kapka našeho oleje Cool Mint CBD obsahuje náš vysoce 
kvalitní kanabidiol a esenciální olej z máty peprné a máty 
klasnaté. Chladivá, oživující vůně je perfektním způsobem, jak 
se cítit svěží.

COOL MINT CBD OIL

SLOŽENÍ | Čistý, účinný kanabidiol a esenciální olej z máty klasnaté  
a máty peprné od Young Living

30 ml

30 ml

KÓD VELIKOSTSÍLA

32779  

32776  

500 mg

1 000 mg

SLOŽENÍ | Čistý, účinný kanabidiol a esenciální olej z eukalyptu, 
kadidlovníku, levandule, pomeranče, vetiveru a ylang ylang

Kuličkový aplikátor Calm CBD Roll-On obsahuje náš vysoce 
kvalitní kanabidiol a řadu esenciálních olejů Young Living.  
Má zklidňující vůni a je perfektní k použití před spaním nebo  
když meditujete.

CALM CBD ROLL-ON

10 ml

10 ml

KÓD VELIKOSTSÍLA
32743  

32745  

300 mg

600 mg

SLOŽENÍ | Čistý, účinný kanabidiol a esenciální oleje Young Living, 
včetně oleje z kafrovníku, hřebíčku, smilu, citronu, máty peprné, kajeputu 
střídavolistého a libavky

Naše masážní emulze CBD Muscle Balm, která je vyrobena s kombinací 
čistého, účinného kanabidiolu a esenciálních olejů Young Living, je perfektním 
způsobem, jak zklidnit vaše těžce pracující tělo.

CBD MUSCLE BALM

50 g

50 g

KÓD VELIKOSTSÍLA
32747  

32749  

300 mg

600 mg

Každá kapka našeho oleje Citrus CBD obsahuje náš vysoce 
kvalitní kanabidiol a esenciální olej z grapefruitu a pomeranče. 
Jeho veselá, povznášející vůně je ideální volbou pro každého,  
kdo hledá aromatické povzbuzení.

CITRUS CBD OIL

SLOŽENÍ | Čistý, účinný kanabidiol a esenciální olej z grapefruitu  
a pomeranče od Young Living

30 ml

30 ml

KÓD VELIKOSTSÍLA

32757  

32755  

500 mg

1 000 mg

Každá kapka našeho oleje Cinnamon CBD obsahuje náš vysoce 
kvalitní kanabidiol a esenciální olej ze skořicové kůry. Teplá  
a povznášející vůně je skvělým doplňkem vašeho režimu  
zdravého životního stylu.

CINNAMON CBD OIL

30 ml

30 ml

KÓD VELIKOSTSÍLA

32753  

32751  

500 mg

1 000 mg

SLOŽENÍ | Čistý, účinný kanabidiol a esenciální olej ze skořicové kůry  
od Young Living

V současné době jsme schopni zasílat produkty Nature's Ultra CBD pouze do vybraných zemí v Evropě. 

Navštivte prosím YoungLiving.com nebo Virtuální kancelář, abyste se podívali na úplný seznam zemí.





Vývoji produktů, které čistí domov, vyživují tělo, 

zkrášlují pokožku a vlasy a potěší duši, se věnujeme 

již více než 25 let. S hrdostí vám přinášíme výběr 

možností, které podporují zdravý životní styl  

v každém směru, aniž bychom jedinkrát zakolísali  

v našem nekompromisním závazku Seed to Seal®. 

Naším cílem je poskytnout vám více způsobů, jak 

zdravý životní styl začlenit do vašich zvyků a vašeho 

domova. Sdílet Young Living s lidmi kolem vás je vaší 

příležitostí k tomu, abyste do vašeho života přivítali 

další rozměr zdravého životního stylu a vytvořili 

jasnější budoucnost.

ŽIVOTNÍ STYL 
YOUNG LIVING



PRO Č SE PŘIDAT 
K YOUNG LIVING?

• Sleva 24 procent z maloobchodní ceny všech produktů 

Young Living: Tato výrazná sleva vám umožní objevit 

více našich produktů, které si oblíbíte, a budete moci 

naše transformativní produkty šířit mezi další zájemce. 

• Možnost účasti v našem plánu odměn: Náš plán, jeden 

z nejštědřejších v našem odvětví, nabízí nadprůměrné 

vyplacení ve formě provizí, bonusy a maloobchodní 

slevy – čistě za sdílení esenciálních olejů! 

• Pohodlí našeho programu Essential Rewards: Vaše 

oblíbené produkty budou přistávat u vašich dveří 

měsíc za měsícem bez jakékoli námahy a nadto můžete 

sbírat body na produkty zdarma – a to pouze za 

pravidelné zadávání měsíční objednávky! Navíc vám 

přihlášení do programu Essential Rewards nabízí slevy 

přepravného, věrnostní dárky, oprávnění ke speciálním 

bonusům a přístup k propagačním akcím určeným 

výhradně pro tento program! 

• Uznání vašich schopností a pracovního úsilí: 

Každoročně pořádáme několik setkání v nádherných 

lokalitách celého světa, abychom odměnili a dále 

vzdělávali ty, kteří prokázali výjimečnou obětavost při 

budování svého podnikání. Kromě toho každoročně na 

našem kongresu International Grand Convention na 

pódiu uznáváme naše členy, kteří postoupili na vyšší 

hodnosti. 

Jestliže se připojíte ke společnosti Young Living, dostanete se do celosvětového společenství lidí, kteří jsou nadšeni  

z přírodních, pravých řešení pro vlastní potřeby i potřeby celé rodiny. Členství ve společnosti Young Living je mnohem  

více než jen přístup k nejčistším esenciálním olejům a produktům obohaceným oleji. Nabízí také tyto výhody:



JSTE 
PŘIPRAVENI  
SE K NÁM 
PŘIDAT ?

1. Přejděte na stránku YoungLiving.com.

2. Klikněte na „Staňte se členem“ a řiďte se přihlašovacím postupem.  

• Členové typu distributor se těší ze slevy 24 procent z cen produktů, včetně možnosti využívat výhod 

programu Essential Rewards a našeho štědrého plánu odměn.

• Členové typu zákazník platí plnou cenu za produkty Young Living, přičemž nemusí plnit žádné minimální 

objednávky k udržení aktivního stavu. Členové typu zákazník nemohou využívat program Essential Rewards 

ani plán odměn. 

3. Pokud si přejete, vyberte si sadu pro začátečníky a sadu Essential Rewards.   

4. Přidejte do vaší objednávky jakékoli další produkty. 

5. Pokračujte k pokladně a dokončete vaši registraci. 

6. Začněte využívat nejkvalitnějších produktů obohacených esenciálními oleji na světě!

Přihlášení ke společnosti Young Living je snadné a plné výhod! Funguje to takto: 
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Každý měsíc si uzpůsobte vaši objednávku.

Zvolte si datum zpracování vaší objednávky.

Získávejte body Essential Rewards. 

Užijte si zlevněné ceny exkluzivních sad produktů.

Účastněte se exkluzivních propagačních akcí a bonusů.

Získejte věrnostní dárky za 3, 6 a 9 měsíců nepřetržité 

účasti.

Získejte jedinečnou směs Loyalty za 12 měsíců 

nepřetržité účasti.

Díky programu Essential Rewards nikdy nebudete bez vašich 

nezbytných produktů Young Living – a z vaší měsíční objednávky 

vytěžíte co nejvíce! Z každé objednávky Essential Rewards získáte 

body, které lze použít na produkty zdarma. Získejte nezbytné produkty 

a exkluzivní výhody, které vám doručíme přímo k vám domů!

Připojte se k programu 

E S SENTIAL 
REWARDS

SADA ESSENTIAL REWARDS  
S NINGXIA RED®

• NingXia Red® x 4 (750 ml)

• NingXia Red® Singles x 30 (60 ml)

KÓD
489308

SADA ESSENTIAL REWARDS 
S THIEVES®

• Thieves® 15 ml

• Thieves® AromaBright 
Toothpaste

• Thieves® Fresh Essence Plus 
Mouthwash

• Thieves® Foaming Hand Soap  
x 2 (236 ml)

• Thieves® Spray x 2

• Thieves® Household Cleaner  
x 2 (426 ml)

• Thieves® Waterless Hand 
Purifier x 2 (29 ml)

KÓD
369708
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Připravte se na úspěch díky 

SA D Ě PRO ZAČÁTEČNÍKY 
YO UNG  LIV ING

Naše úvodní sady byly navrženy tak, aby 

obsahovaly špičkové materiály týkající se budování 

podnikání a více vzorků produktů než kdy dříve. 

Jsou skvělým způsobem, jak můžete vaše okolí 

seznámit s možnostmi a životním stylem Young 

Living. Zaregistrujte se s jednou z našich sad pro 

začátečníky a vychutnejte si řadu exkluzivních 

výhod jako: 

• 24% velkoobchodní sleva 

• Možnost získat provize a bonusy 

• Oprávnění k účasti v programu Essential 

Rewards a získání produktů zdarma, zlevněného 

přepravného a dalších výhod 

• Příležitost pomáhat druhým při objevování větší 

pohody a svobody 

Začněte právě teď na

stránce YoungLiving.com!
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PRÉMIOVÁ SADA PRO 
ZAČÁTEČNÍKY S ARIA DIFFUSER

PRÉMIOVÁ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY  
S DESERT MIST DIFFUSER

PRÉMIOVÁ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
S CHARCOAL LANTERN DIFFUSER

PRÉMIOVÁ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
S DEWDROP DIFFUSER

PRÉMIOVÁ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY

KÓD KÓD

KÓDKÓD

• Difuzér (Difuzér dle vaší volby. Ceny se mohou 
lišit v závislosti na difuzéru.)

• Prémiová kolekce esenciálních olejů (každý 5 ml): 
 
 
 
 
 
 

• Kuličkový aplikátor AromaGlide®

• NingXia Red® Singles x 2 (60 ml)

• Young Living Stress Away® 5 ml

• Orange+ 5 ml

• 10 lahviček na vzorky

• 10 vizitek

• Katalog produktů

• Brožura Objevte váš životní styl YL

 - Copaiba
 - DiGize®
 - Frankincense
 - Lavender 
 - Lemon
 - PanAway

 - Peppermint
 - Young Living 

Purification®
 - Young Living R.C.®
 - Thieves®

37551

37529

37628

37609
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ZÁKLADNÍ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY 

PRÉMIOVÁ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY S NINGXIA

KÓD
37453

KÓD
37467

NingXia Red® x 2 (750 ml)

NingXia Red® Singles x 30 (60 ml)

Young Living Stress Away® 5 ml

Kuličkový aplikátor AromaGlide®

Orange+ 5 ml

10 lahviček na vzorky

NingXia Red® Singles x 2 (60 ml)

10 vizitek

Katalog produktů

PRÉMIOVÁ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY S CBD

PRÉMIOVÁ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY  
S CBD (EXTRA SILNÝ)

Calm CBD Roll-On, 300 mg

Citrus CBD Oil, 500 mg

CBD Muscle Balm, 300 mg

Brožura Začínáme s CBD

Calm CBD Roll-On, 600 mg

Citrus CBD Oil, 1 000 mg

CBD Muscle Balm, 600 mg

Brožura Začínáme s CBD

NingXia Nitro

Základní sada pro začátečníky

PRÉMIOVÁ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY S THIEVES®

KÓD
37500

Thieves® 15 ml

Thieves® AromaBright Toothpaste

Thieves® Fresh Essence Plus 
Mouthwash

Thieves® Household Cleaner

Thieves® Foaming Hand Soap

Thieves® Spray

Thieves® Waterless Hand Purifier

Thieves® Laundry Soap

Thieves® Washing Up Liquid

Základní sada pro začátečníky

V současné době jsme schopni zasílat produkty Nature's Ultra CBD pouze do vybraných zemí v Evropě. 

Navštivte prosím YoungLiving.com nebo Virtuální kancelář, abyste se podívali na úplný seznam zemí.



Seed to Seal® jsme vytvořili jako soubor nekompromisních 

měřítek kvality, která upřednostňují lidi a planetu. Tři pilíře 

Seed to Seal – zajišťování zdrojů, věda a normy – vám 

umožňují zamilovat se do produktů Young Living s vědomím, 

že uvnitř každé lahvičky, tuby nebo pytlíku je účinný produkt, 

který má svůj příběh o udržitelnosti.
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Seed to Seal® udává a inspiruje vše, co děláme. Pro bližší informace o našich 

pilířích Seed to Seal prosím navštivte SeedtoSeal.com.

Kvalitní produkty pocházejí z kvalitních zdrojů. Proto spolupracujeme výhradně s vlastními farmami 

Young Living, partnerskými farmami a dodavateli certifikovanými na postup Seed to Seal po celém 

světě, abychom mohli svědomitě zajišťovat zdroje a dávat přednost kvalitě a současně i komunitám  

a ekologickému dopadu. Naše filozofie zajišťování zdrojů znamená, že nikdy nemusíte volit mezi  

kvalitou a svědomím.

Čistota začíná na polích a je ověřena v laboratoři – přesněji řečeno ve dvou vlastních laboratořích  

a více než tuctu předních nezávislých laboratoří. Každá dávka esenciálního oleje Young Living prochází 

pokročilým testováním čistoty a účinnosti a opětovným testováním, které provádí více než 50 vysoce 

kvalifikovaných vědců v našem institutu D. Gary Young Research Institute. Produkty, které nejsou 

dostatečně čisté nebo silné – nebo jednoduše nejsou perfektní – se k vám domů nikdy nedostanou.

Desítky let ve vedoucí pozici znamenají, že zodpovědně stanovujeme – a překonáváme – rozhodující 

ekologické normy, které ostatní následují. To si žádá nekompromisní závazek normám v oblasti 

životního prostředí, které upřednostňují lidi a planetu před ziskem. Aktivně navrhujeme, hodnotíme  

a upravujeme náš postup, abychom zajistili, že děláme vše správně. 

ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ

NÁŠ ZÁVAZEK KVALITY

SEED TO SEAL®

VĚDA

NORMY



GLOBÁLNÍ 
FARMY

Čisté produkty začínají čistým zdrojem. Proto jsou 

naše farmy základem toho, co děláme. Young 

Living je jedinou společností s esenciálními oleji, 

která zajišťuje zdroje výhradně z vlastních farem, 

partnerských farem a od dodavatelů certifikovaných 

na postup Seed to Seal®. Pečlivě jsme vybrali každou 

farmu z důvodu inovací, které provádějí v oblasti 

udržitelnosti a spravedlivých pracovních podmínek 

– to vše samozřejmě společně s produkcí těch 

nejčistších rostlin.





Levandulová farma a destilerie Young Living je ikonická levandulová farma nejen pro společnost Young Living, ale také  
pro hnutí za esenciální oleje a pro komunitu podporující zdravý životní styl. Tato levandulová farma se nachází nedaleko globálního 
ředitelství Young Living a pořádá události jako festival Lavender Day, konferenci Essential Oils and Animals Conference a festival  

Fall Festival and Draft Horse Show and Rodeo.

Levandulová farma  
a destilerie Young Living

Mona , Utah ,  USA

O L E J E  Z  T É T O  FA R M Y:

levandule • šalvěj muškátová • zlatobýl • meduňka • jalovec • řebříček obecný • 

jedle ojíněná • Evergreen Essence • routa vonná • yzop
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Levandulová farma a destilerie St. Maries

Tento ranč je jednou z našich nejmilovanějších lokalit, kde se mnoho 

globálních vedoucích Young Living již zúčastnilo pobytů a událostí. Tento 

ranč, ležící mezi kopci Tabiony v Utahu, přirostl Garymu Youngovi k srdci. 

Je to místo, kde se daří naší jedinečné pšenici jednozrnce a kde se zkoumají 

destilační metody a nové rostliny.

P L O D I N A  Z  T É T O  FA R M Y:  pšenice jednozrnka

Naše farma St. Maries je místem, kde to všechno začalo! Gary Young si 

před několika desetiletími přivezl z Francie semínka čisté, pravé levandule 

a meduňky a zasil je na 80 hektarech půdy, na níž se nyní rozkládá tato 

krásná farma. Dnes se na této farmě pěstuje meduňka přírodním způsobem 

na více než 48 hektarech půdy a farma se tak stala největším výrobcem 

meduňkového oleje na světě. 

O L E J E  Z  T É T O  FA R M Y:  levandule •  meduňka •  zlatobýl

Tabiona ,  Utah ,  USA 

St .  Maries,  Idaho,  USA

Ranč Skyrider Wilderness

Tabiona ,  Utah ,  USA

Toto místo je novým přírůstkem do naší rodiny rančů v Tabioně. Na ranči 

Skyrider River, který se nachází v blízkosti ranče Skyrider Wilderness 

společnosti Young Living, se pěstuje mnoho plodin pro výzkum esenciálních 

olejů. Je také místem D. Gary Young Wildlife Sanctuary, což je rezervace 

o rozloze téměř 4 700 hektarů, kterou společnost Young Living darovala 

organizaci The Nature Conservancy. Místo slouží jako cesta přechodu  

s přezdívkou „Utah Serengeti“ kvůli velkým stádům jelenů a další vysoké 

zvěře, která se pohybují mezi jejich letními a zimními pastvinami. Rezervace 

zahrnuje 11 kilometrů řeky Duchesne River, dvě horská pásma a je místem 

výskytu pelyňku, který poskytuje útočiště ohroženým velkým šalvějům,  

což je druh tetřeva.

Ranč Skyrider River
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Almaden de la Plata ,  Sevilla ,  Španělsko

Projekt obnovy santalového lesa Kona

V této destilerii, která se nachází ani ne hodinu cesty od Sevilly, se vyrábí 

některé z našich nejoblíbenějších esenciálních olejů. Destilerie vkládá vášeň  

a kreativitu do svých postupů, včetně destilace oleje z cistu. Volně rostoucí 

cist je sbírán v přírodním parku Sierra Norte. Postup destilace  

a praktikování nulového odpadu podporují naše snahy o udržitelnost  

krajiny a výrobu produktů nejvyšší kvality přímo z přírody.

O L E J E  Z  T É T O  FA R M Y:  cist  •  kadidlovník •  myrha 

Destilerie Vida de Seville

Partnerství společnosti Young Living na projektu obnovy santalového lesa 

Kona je skvělým příkladem, jak se naše partnerství snaží zachovat kulturní 

hodnoty. V této lokalitě se těží pouze uhynulé nebo umírající santalové 

stromy, aby byla na ostrově zachována ekologická rovnováha  

a respektována hluboce zakořeněná víra Havajanů, že odpovědností  

lidstva je zachovat si úctu k půdě. 

O L E J  Z  T É T O  FA R M Y:  královský havajský santalovník  

(Royal Hawaiian Sandalwood™**)

**Royal Hawaiian Sandalwood je  ochranná známka Jawmin ,  LLC .

Big Island ,  Havaj,  USA

Partnerská destilerie Labbeemint vyrábí v tomto rodinném zařízení mátové 

oleje světové úrovně od čtyřicátých let 20. století. Úroveň bezkonkurenční 

pravdivosti a transparentnosti dodavatelského řetězce destilerie Labbeemint 

z ní dělá ideálního hlavního dodavatele máty peprné pro společnost Young 

Living.

O L E J E  Z  T É T O  FA R M Y:  máta peprná •  máta klasnatá

Partnerská destilerie Labbeemint
White Swan , Washington ,  USA



Budování této farmy a její špičkové destilerie začalo jako jeden z projektů vzniklých z nezlomného nadšení Garyho Younga.  
Dnes tropické podnebí Guayaquilu napomáhá vzkvétání více než 800 hektarů úrodné půdy společnosti Young Living, 

celoročním sklizním a bujné vegetaci.

Farma a destilerie  
Finca Botanica
Chongon (Guayaquil) ,  Ekvádor

O L E J E  A  P L O D I N A  Z  T É T O  FA R M Y:

ylang ylang •  březule vonná •  verbena bílá •  citronová tráva •  eukalyptus modrý •  

dorado azul •  obaleň •  oregano •  routa vonná •  čokoláda



V krajině Dalmácie jsou jasně patrné její hluboké kulturní kořeny a je ideálním domovem rostliny smil. Proto byla založena tato farma 

a jejím záměrem bylo stát se udržitelným zdrojem oblíbeného oleje Helichrysum, od té doby se farma však dále rozrostla a pěstuje 

také další rostliny.

Farma a destilerie  
Dalmatia Aromatic

Split ,  Chor vatsko

O L E J E  Z  T É T O  FA R M Y:

smil  •  šalvěj
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Kununurra ,  Austrálie

Přestože je ředitelství této farmy v Perthu, plantáže se santalovými stromy se 

rozkládají napříč tropickým severem Austrálie a destilerie se nachází na jihu  

v Albany. Santalová farma a destilerie Ord River vytvořila své vlastní 

semenné sady, které umožňují neustálé zlepšování zásob osiva. Farma je 

největší destilerií santalových stromů na světě a za své snahy o šetření vody 

– od roku 2020 farma recyklovala více než 3 miliony litrů vody – obdržela 

prestižní cenu Champion Award od společnosti Water Corporation WA.

O L E J  Z  T É T O  FA R M Y:  santalovník bílý

Santalová farma a destilerie Ord River

Tchaj-tung ,  Tchaj-wan

Tuto spolupracující farmu ve skutečnosti tvoří provozy jednotlivých menších 

farem, z nichž je každý zaměřen na jiné oleje. Stejně jako každý jedinečný 

provoz má i každý olej svůj vlastní příběh a původ vypovídající o jejich 

zachování, generační historii a rodinném významu a také o vynalézavosti  

a inovacích, které byly nezbytné pro jejich vytvoření. 

O L E J E  Z  T É T O  FA R M Y:  citron •  cypřišek čer vený •  citronová tráva • 

kafrové dřevo

Spolupracující farma a destilerie

Farma a destilerie Amanzi Amahle, která má ředitelství v kopcích 

Witwatersrand v Jihoafrické republice, spolupracuje s místními pěstiteli 

v celé oblasti, aby vyrobila některé z našich nejoblíbenějších olejů. Toto 

partnerství poskytuje hodnotnou instruktáž a zdroje, které menší farmy 

potřebují k výrobě vysoce kvalitních esenciálních olejů, přičemž také vyvíjí 

úsilí svědomitě jednat s lidmi, půdou a zdroji.

O L E J E  Z  T É T O  FA R M Y:  kajeput střídavolistý •  eukalyptus úzkolistý • 

citron •  pomeranč •  grapefruit

Spolupracující farma a destilerie Amanzi Amahle
Kapské Město,  Jihoafrická republika
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Lesní farma a destilerie Happy Pili

Lesní farma Happy Pili, vybrána jako partnerská farma pro uvědomělé 

metody sklizně, je hlavní dodavatel esenciálního oleje Elemi pro společnost 

Young Living. Díky znalostem o tom, jak legálně a udržitelně získávat tuto 

drahocennou rostlinu, poskytuje tato farma řádné mzdy zaměstnancům  

a chrání přírodní zdroje.

O L E J  Z  T É T O  FA R M Y:  elemi

Oblast Bicol ,  Fil ipíny

Farmu Finca Victoria tvoří 970 hektarů úrodné půdy s 50 sady ručně 

obdělávaných ovocných stromů. Čerstvá kůra z limetek a grapefruitů je  

na místě lisována za studena k výrobě esenciálních olejů té nejvyšší kvality. 

Protože je tato farma zařízením s nulovým odpadem, všechny přebytečné 

části ovoce poslouží dobrému účelu.

O L E J E  Z  T É T O  FA R M Y:  grapefruit  •  l imetka

Farma Finca Victoria
Ciudad Victoria ,  Tamaulipas,  Mexiko

Rezervace a destilerie Outback Botanical

Pustina na severu Austrálie je zázemím pro australské cypřiše, které 

rostou v této lokalitě. Zakladatel této rezervace Outback Botanical využil 

etnobotanických znalostí z lékopisu australských domorodců a objevil 

novou, dnes patentovanou metodu destilace, jejímž výsledkem je  

esenciální olej z cypřiše modrého.

O L E J  Z  T É T O  FA R M Y:  cypřiš modrý

D ar win ,  Austrálie



Společnost Young Living je první a jedinou společností na světě, která destiluje a vyváží olej z ománského kadidlovníku pravého  

a přináší jej západnímu světu. Kadidlovníky rodu Boswellia sacra v této oblasti mají svou bohatou historii, těží se již 5 000 let.  

Dnes se jejich pryskyřice sbírá stejným způsobem a podle stejného harmonogramu, takže příběh starý několik staletí pokračuje.

Destilerie Arabian  
Frankincense

Maskat ,  Omán

O L E J  Z  T É T O  FA R M Y: 

kadidlovník pravý



Levandulová farma Simiane-la-Rotonde společnosti Young Living leží v okouzlující Provence, francouzské oblasti, která je 

proslulá svou krásou, voňavými levandulovými poli a celosezónními letními festivaly. Tato farma, která je domovem naší 

každoroční události Lavender Harvest, se stala oblíbeným cílem milovníků esenciálních olejů, umělců a turistů toužících  

po odpočinku v úchvatné atmosféře tohoto jedinečného místa.

Levandulová farma a destilerie 
Simiane-la-Rotonde

Simiane-la-Rotonde ,  Francie

O L E J E  A  P L O D I N A  Z  T É T O  FA R M Y:

levandule •  šalvěj  muškátová •  rozmarýn •  lavandin •  pšenice jednozrnka
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Farma Mera Ocotea

Jako jedna z nejnovějších farem poskytuje farma Mera Ocotea společnosti 

Young Living jedinečnou příležitost budovat náš závazek vůči planetě. Pro 

začátek na farmě o rozloze 48 hektarů zasadíme 5 000 stromů obaleně, což 

pomůže urychlit produkci kyslíku. Farma bude spoléhat na celoroční srážky 

v oblasti a bude používat pouze geneticky nemodifikovaná semínka, která se 

pěstují pomocí přirozeného opylování. Postupem času bude farma obklopena 

biokoridory, které vytvoří nepostradatelné spojení mezi prostředím živočichů 

a rostlin, což napomůže ochraně a obnově ohrožených druhů. 

O L E J  Z  T É T O  FA R M Y:  obaleň

Oblast Pastaza ,  Ekvádor

Po rozsáhlém pátrání a výzkumu v roce 2014 zakoupila společnost Young 

Living pozemek v Britské Kolumbii, Kanadě, aby zde vybudovala farmu 

Northern Lights jako hlavní zdroj esenciálního oleje ze smrku černého, který je 

důležitou složkou mnoha oblíbených směsí esenciálních olejů. Tato panenská 

půda neobsahuje žádné chemikálie ani umělá hnojiva.

O L E J  Z  T É T O  FA R M Y:  smrk černý z Northern Lights

Farma a destilerie Northern Lights
Fort Nelson ,  Britská Kolumbie ,  Kanada

Naples,  Idaho,  USA

Lesní farma Highland Flats je domovem krásných jehličnanů, z nichž se 

vyrábějí esenciální oleje inspirované touto úžasnou krajinou. Je místem 

každoročních projektů Winter Harvest a Spring Planting společnosti Young 

Living, které členům umožňují osobně se zapojit do postupu Seed to Seal® 

ve venkovském, mírumilovném prostředí a zažít vzrušující práci v plně 

automatizované, špičkové destilerii esenciálních olejů, která je první na 

světě.

O L E J E  Z  T É T O  FA R M Y:  smrk pichlavý z Idaha •  jedle ojíněná •  

jedle balzámová z Idaha

Lesní farma a destilerie Highland Flats
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Kokosová farma Kalipay se nachází ve svěží, tropické krajině Filipín. Farma 

zajišťuje společnosti Young Living hlavní zdroj kokosového oleje. Kokosovou 

farmu Kalipay jsme si vybrali proto, že sdílí naše nadšení darovat komunitám 

a podporovat je tak, že každý rok daruje část ze svých zisků na pomoc  

s bojem proti generační chudobě prostřednictvím vzdělání, vedení  

a stipendijních programů v oblasti technologie. Farma také využívá 

ekologické chemie, nové disciplíny, která se soustředí na efektivní  

využití zdrojů a omezení odpadu během postupu výroby. 

P L O D I N A  Z  T É T O  FA R M Y:  kokosový olej

Kokosová farma Kalipay
Ostrov Polil lo,  Fil ipíny

Farma Bella Vista

Farmu Bella Vista spravuje třetí generace členů rodiny a je zařízením pro 

lisování za studena, které se nachází v blízkosti města Reggio Calabria  

v Itálii – je to oblast, ve které se vyrábí více než 80 % celosvětové produkce 

esenciálního oleje z bergamotu! Farma byla založena začátkem  

30. let 20. století a využívá nejlepší postupy, aby zajistila kvalitu a čistotu 

oleje z bergamotu, jak usiluje o uspokojení poptávky po tomto oblíbeném 

citrusovém oleji. Farma také plně využívá slunečného podnebí jižní Itálie  

a mimo sezónu používá solární energii na pohánění všech svých budov.

O L E J  Z  T É T O  FA R M Y:  bergamot

Oblast C alabria ,  Itálie



Když Gary Young cestoval po světě, setkal se s mocnou kustovnicí, která pochází z odlehlé oblasti Ningxia v Číně. Tato oblast se pyšní 

různorodou krajinou skládající se ze zalesněných hor a kopců, pouští, záplavových oblastí a zátok vytvořených Žlutou řekou. Značné 

zavlažování z řeky podporuje produkci kustovnice, pyré z kustovnice a oleje ze semen kustovnice. Gary věděl, že svět potřebuje mít 

přístup k této speciální plodině, a vytvořil partnerství s rodinnou farmou a destilerií Ningxia Wolfberry, která poskytuje naši oblíbenou 

řadu NingXia Red® a další produkty.

Farma a destilerie  
Ningxia Wolfberry

Ningxia ,  Čína

P R O D U K T Y  Z  T É T O  FA R M Y:

NingXia Red®  •  NingXia Nitro •  NingXia Zyng
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RE JSTŘ ÍK
3 Wise Men   30
30 Oil Collection   45

A
Abundance   30
Acceptance   30
Animal Scents® Inner Balance   40
Animal Scents® Pet Care   40
Animal Scents® Pet Fresh   40
Animal Scents® Pet Renew   40
Animal Scents® PuriClean   40
Aria Ultrasonic Diffuser   47
AromaEase   30
AromaGuard Meadow Mist Deodorant         63
AromaGuard Mountain Mint Deodorant      63
Aroma Life   30
Aroma Siez   30
ART® Gentle Cleanser   94
ART® Light Moisturiser   94
ART® Refreshing Toner   94
ART® Renewal Serum   94
ART® Skin Care System   94
Australian Kuranya   30
Awaken   30

B
Balance Complete   77
Basil   16
Basil+   26
Bath & Shower Gel Base   59
Believe   31
Bergamot   16
Black Pepper   16
Black Pepper+   26
BLM   77
BLOOM by Young Living 
Brightening Cleanser   92
BLOOM by Young Living 
Brightening Essence   92
BLOOM by Young Living 
Brightening Lotion   92
BLOOM by Young Living 
Collagen Complete                     77, 92
Blue Tansy   16
Brain Power   31
Breathe Again® Roll-On   42

C
Caraway   16
Cardamom+   26
Carrot Seed   16
Car Vent Diffuser   47
CBD 100
Cedarwood   16
Cel-Lite Magic Massage Oil   44
CinnaFresh Deodorant   63
Cinnamint Lip Balm   95
Cinnamon Bark   16
Cinnamon Bark+   26
Cistus   17
CitraGuard Deodorant   63
Citronella   17
ClaraDerm   61
Clarity   31
Clary Sage   17
Clary Sage Floral Water   70
Clove   17
Clove+   26

Coconut-Lime Moisturising Body Butter   61
Common Sense   31
Cool Azul   31
Cool Azul Sports Gel   61
Copaiba   17
Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner      67
Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo   67
Coriander+   26
Cumin+   26
Cypress   17

D
Davana   17
Deep Relief® Roll-On   42
Desert Mist Diffuser   48
Detoxzyme   77
Dewdrop Diffuser   48
DiGize®   31
Dill   17
Dill+   26
Dorado Azul   18
Dragon Time   31
Dragon Time Bath & Shower Gel   59
Dragon Time Massage Oil   44
Dream Catcher   31

E
Easy Breeze Awakening Shower Steamers    59
Egyptian Gold   32
Elemi   18
En-R-Gee   32
EndoFlex  32
Essentialzyme   77
Essentialzymes-4   77
Eucalyptus Blue   18
Eucalyptus Globulus   18
Eucalyptus Radiata   18
Evening Peace Bath & Shower Gel   59
Everyday Oils   45
Exodus II   32

F
Feather the Owl Diffuser               48
Feelings   45
Fennel   18
Fennel+  26
Forgiveness   32
Frankincense   18

G
Gary’s True Grit Chocolate-Coated 
Wolfberry Crisp Bars   82
Gary’s True Grit Einkorn Flakes Cereal   82
Gary’s True Grit Einkorn Granola   82
Genesis Hand & Body Lotion   61
Gentle Baby   32
Geranium   18
German Chamomile   19
Ginger   19
Ginger+   26
GLF   32
Grapefruit   19
Grapefruit Lip Balm   95
Gratitude   32
Grounding   33

H
Harmony   33
Helichrysum   19
Helichrysum Floral Water   70
Highest Potential   33

Hinoki   19
Hong Kuai   19

CH
Charcoal Bar Soap   59
Charcoal Lantern Diffuser   48
Christmas Spirit   33

I
ICP   77
Idaho Blue Spruce   19
Idaho Grand Fir   19
IlluminEyes   77
ImmuPower   33
Inner Child   33
Inner Defense   78

J
Jade Lemon   20
Jasmine   20
Joy   33
Juniper   20
JuvaCleanse   33
JuvaFlex   34
JuvaPower   78

K
KidScents® GeneYus   56
KidScents® MightyPro                 56, 78
KidScents® MightyZyme                 56, 78
KidScents® KidCare   56
KidScents® Shampoo   56
KidScents® Toothpaste                    56
KidScents® TummyGize   56
Košík Seedlings®              58
Kunzea   20

L
Lady Sclareol   34
Lantern Diffuser   48
LavaDerm After-Sun Spray   62
LavaDerm Cooling Mist   62
Lavender   20
Lavender Bath & Shower Gel   59
Lavender Calming Bath Bombs   60
Lavender Conditioner   67
Lavender Floral Water   70
Lavender Foaming Hand Soap   60
Lavender Hand & Body Lotion   62
Lavender Honey   70
Lavender Lip Balm   95
Lavender Mint Daily Conditioner   67
Lavender Mint Daily Shampoo   67
Lavender-Oatmeal Bar Soap   60
Lavender Shampoo   67
Lavender+   27
Ledum   20
Lemon   20
Lemon Myrtle   20
Lemon+   27
Lemongrass   21
Lemongrass+   27
Life 9   78
Light The Fire   34
Lime   21
Live Your Passion   34
Longevity   34

M
Magnify Your Purpose   34
Marjoram   21
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Marjoram+   27
MegaCal   78
Melissa   21
M-Grain   34
Melrose   34
Mineral Sunscreen Lotion SPF 50   62
Mirah Luminous Cleansing Oil   95
Mirah Lustrous Hair Oil   67
Mirah Shave Oil   62
Mister   35
Morning Start Bath & Shower Gel   60
Motivation   35
MultiGreens   78
Myrrh   21
Myrtle   21

N
Náhradní polštářky pro Car Vent Diffuser  48
Nature’s Ultra Calm CBD Roll-On   100
Nature’s Ultra CBD Muscle Balm   100
Nature’s Ultra Cinnamon CBD Oil   100
Nature’s Ultra Citrus CBD Oil   100
Nature’s Ultra Cool Mint CBD Oil   100
NingXia Nitro   74
NingXia Red®   74
NingXia Red® Combo Pack   74
NingXia Red® Singles   74
NingXia Zyng   74
Northern Lights Black Spruce   21
Nutmeg   21
Nutmeg+   27

O
Ocotea   22
Oils of Ancient Scripture   45
Olive Essentials   78
OmegaGize3   79
One Heart   35
Orange   22
Orange Blossom Facial Wash   95
Orange+   27
Oregano   22
Oregano+   27
Ortho Ease Massage Oil   44
Ortho Sport Massage Oil   44

P
Palo Santo   22
PanAway   35
Parsley+   27
Patchouli   22
Peace & Calming®   35
Peace & Calming® II   35
Peace & Calming® Roll-On   42
Peppermint   22
Peppermint-Cedarwood Bar Soap      60
Peppermint+   28
Pine   22
Prémiová sada pro začátečníky 
s Aria Diffuser        107
Prémiová sada pro začátečníky s CBD    108
Prémiová sada pro začátečníky  
s CBD (extra silný)         108
Prémiová sada pro začátečníky 
s Charcoal Lantern Diffuser          107
Prémiová sada pro začátečníky 
s Desert Mist Diffuser        107
Prémiová sada pro začátečníky 
s Dewdrop Diffuser             107
Prémiová sada pro začátečníky s NingXia   108
Prémiová sada pro začátečníky s Thieves®  108
Progessence Phyto Plus   62
Protein Power Bites   82

R
Raindrop Technique   45
Raven   35
Ravintsara   22
Relaxation Massage Oil   44
Release   35
Relieve It   36
Roman Chamomile   23
Rose   23
Rosemary   23
Rosemary Floral Water   70
Rosemary+   28
Rose Ointment   62
Royal Hawaiian Sandalwood   23
RutaVaLa   36

S
Sacred Frankincense   23
Sacred Mountain   36
Sacred Sandalwood   23
Sage   23
Sage+   28
Sandalwood Moisture Cream   96
SARA   36
Satin Facial Scrub, Mint   96
Savvy Minerals® Blending Sponge   90
Savvy Minerals® Blush   86
Savvy Minerals® Bronzer Brush   89
Savvy Minerals® Brush Set   89
Savvy Minerals® Concealer Brush   89
Savvy Minerals® Contour Brush   89
Savvy Minerals® Eyeliner Brush   89
Savvy Minerals® Eyeshadow   87
Savvy Minerals® Eyeshadow Palette   87
Savvy Minerals® Foundation Powder       86
Savvy Minerals® Full-Coverage 
Liquid Foundation Brush  90
Savvy Minerals® Lip Gloss   88
Savvy Minerals® Lipstick   88
Savvy Minerals® Liquid Foundation   86
Savvy Minerals® Mascara   87
Savvy Minerals® Poppy Seed Lip Scrub             88, 95
Savvy Minerals® Tangerine-Infused Lipstick  88
Savvy Minerals® Veil   86
SclarEssence   36
Seedlings® Baby Lotion              58
Seedlings® Baby Oil   58
Seedlings® Baby Wash & Shampoo      58
Seedlings® Baby Wipes        58
Seedlings® Calm         58
Seedlings® Diaper Cream         58
Sensation   36
Sensation Bath & Shower Gel   60
Sensation Massage Oil   44
Shutran®                     36, 66
Shutran® 3-in-1 Men’s Wash   66
Shutran® Bar Soap   66
Shutran® Shave Cream   66
Slique® Bars   75
Slique® Essence   75
Slique® Tea   75
Spearmint   23
Sulfurzyme   79
Super C   79
Super Cal   79
Super Vitamin D   79
Surrender   36
Sweet Aroma Diffuser   48

T
Tangerine   24
Tangerine+   28
Tarragon+    28
Tea Tree   24
The Gift   37
Thieves®              37, 52
Thieves®+                                      28, 54
Thieves® AromaBright Toothpaste                    52
Thieves® Cleansing Soap                          52, 60
Thieves® Dental Floss                              52
Thieves® Dentarome Ultra Toothpaste             52
Thieves® Foaming Hand Soap                  53, 60
Thieves® Foaming Hand Soap Refill   53
Thieves® Fresh Essence Plus Mouthwash          53
Thieves® Household Cleaner   53
Thieves® Laundry Soap   53
Thieves® Mints   53
Thieves® Roll-On                                     42, 54
Thieves® Spray   54
Thieves® Washing Up Liquid   52
Thieves® Waterless Hand Purifier   54
Thieves® Whitening Toothpaste                             54
Thyme   24
Thyme+   28
Tranquil Roll-On   42
Transformation   37
Trauma Life   37

U
USB Diffuser   48

V
Valerian   24
Valor®   37
Valor® Deodorant   63
Valor® Bar Soap   61
Valor® Roll-On   42
Vetiver   24

W
White Angelica   37
Wintergreen   24
Wolfberry Eye Cream   96

X
Xiang Mao   24

Y
Ylang Ylang   24
YL Vytalyte Drops   82
Young Living Citrus Fresh®   37
Young Living Citrus Fresh® 
Energising Shower Steamers         61
Young Living Citrus Fresh®+   28
Young Living Purification®   37
Young Living R.C.®   38
Young Living Stress Away®   38
Young Living Stress Away® Roll-On   42
Young Living Stress Away® 
Relaxing Bath Bombs         61
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex   44

Z
Základní sada pro začátečníky    108
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