
Kolekce esenciálních olejů Dalmatia je exkluzivní, 
limitovaná sada. Obsahuje tři 5ml oleje z farmy Dalmatia 
Aromatic společnosti Young Living, která se nachází poblíž 
Jaderského moře v chorvatském Splitu. Tyto luxusní oleje, 
které zahrnují Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Juniper  
a Dalmatia Sage, přináší do vašeho domova zemitou  
a aromatickou vůni Středozemí. Všechny oleje se destilují 
na farmě Dalmatia, což umožňuje zachytit pravou 
podstatu těchto chorvatských olejů. 

Společnost Young Living věnuje 10 % z každého prodeje 
Kolekce esenciálních olejů Dalmatia nadaci The D. Gary 
Young, Young Living Foundation. Zavázali jsme se podporovat 
důležité filantropické počiny a tato kolekce poskytuje 
příležitost přispět na důležitou věc.
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• Vavřín z Dalmácie 

(Laurus nobilis)

• Jalovec z Dalmácie 

(Juniperus oxycedrus)

• Šalvěj z Dalmácie 

(Salvia officinalis)

KOLEKCE DALMATIA

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Dalmatia Bay Laurel 

• Má svěží, sladkou, povznášející vůni  

s bohatým a dřevitým náznakem 

eukalyptu. 

• Přidejte Dalmatia Bay Laurel do šamponu, 

pleťového mléka a krémů, aby byla vaše 

pokožka hlavy a kůže zdravá. 

• Používejte společně s Marjoram nebo 

masážním olejem Ortho Sport® a aplikujte 

lokálně nebo použijte na masáž nohou. 

• Rozptylujte s Lemon, Tangerine nebo 

Peppermint, abyste vytvořili inspirující 

prostředí plné energie. 

Dalmatia Juniper 

• Má svěží, jemnou, decentní a zemitou 

vůni. 

• Rozptylujte jen tak nebo s dalšími 

dalmatskými esenciálními oleji, abyste 

si vychutnali povznášející vůni. 

• Přidejte do Young Living V-6®  

a aplikujte lokálně jako noční pleťové 

tonikum. 

• Přidejte do DiGize, Peppermint nebo 

Ginger a aplikujte lokálně, abyste získali 

aromatické osvěžení po jídle. 

Dalmatia Sage

• Po rozptýlení vydává bohatou, 

bylinnou, pročišťující a povznášející 

vůni. 

• Rozptylujte během meditace, abyste 

navodili pocit čistoty a povzbudili 

duchovní úsilí. 

• Aplikujte lokálně s masážním olejem 

Ortho Ease®, abyste si vychutnali 

odpočinkovou, ukotvující masáž. 

• Přidejte do svých oblíbených produktů 

Young Living pro péči o pleť pro extra 

nádech jasnosti a čistoty. 

        



Naše nová Kolekce esenciálních olejů Dalmatia je sadou tří olejů 
s bohatou tradicí v Chorvatsku. Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia 
Sage a Dalmatia Juniper se destilují na naší farmě Dalmatia 
Aromatic poblíž Jaderského moře v chorvatském Splitu. 

Dalmatský Juniper je jiný druh (jalovec červenoplodý) než 
běžně nabízený Juniper (jalovec osteosperma) od společnosti 
Young Living.        

SLOŽENÍ 

Dalmatia Bay Laurel 
Olej z vavřínu vznešeného (Laurus nobilis)*
Dalmatia Juniper 
Olej z jalovce červenoplodého (Juniperus oxycedrus)*
Dalmatia Sage 
Olej ze šalvěje lékařské (Salvia officinalis)* 

*100% čistý esenciální olej

 Dalmatia Bay Laurel 

• Lokální: Zřeďte 1 kapku  

1 kapkou Young Living 

V-6® nebo olivovým olejem 

a naneste na požadované 

místo dle potřeby. 

• Aromatické: Rozptylujte až 

30 minut 3krát denně. 

 Dalmatia Juniper

• Lokální: Zřeďte 1 kapku  

1 kapkou Young Living 

V-6® nebo olivovým 

olejem a naneste na 

požadované místo dle 

potřeby. 

• Aromatické: Rozptylujte až 

30 minut 3krát denně. 

 Dalmatia Sage 

• Lokální: Zřeďte 1 kapku 

4 kapkami Young Living 

V-6® nebo olivovým olejem 

a naneste na požadované 

místo dle potřeby. 

• Aromatické: Rozptylujte až 

30 minut 3krát denně. 

Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Pouze pro vnější použití. Zabraňte 
vniknutí do očí a sliznic. Pokud 
jste těhotná, kojíte, berete léky 
nebo trpíte nějakou nemocí, před 
použitím kontaktujte lékaře. Není 
určen k použití během těhotenství.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

PŮVOD PRODUKTU

KOLEKCE DALMATIA

VAROVÁNÍ
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