
Eteeristen Dalmatia-öljyjen kokoelma ainutlaatuinen 
vain rajoitetun ajan tarjolla oleva kokoelma. Siinä on 
kolme 5 ml:n öljyä, jotka ovat peräisin Young Livingin 
Kroatian Splitissä sijaitsevalta Dalmatia-maatilalta. 
Nämä ylelliset öljyt ovat Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia 
Juniper ja Dalmatia Sage ja niissä yhdistyvät Välimeren 
maanläheiset ja aromaattiset tuoksut. Näissä Dalmatia-
maatilalla uutetuissa eteerisissä öljyissä tiivistyy 
kroatialaisten eteeristen öljyjen olemus. 

Young Living lahjoittaa 10 % Dalmatia-kokoelman 
myyntituloista The D. Gary Young, Young Living 
Foundationille. Olemme sitoutuneet tukemaan 
hyväntekeväisyyshankkeita ja tämä kokoelma antaa meille 
tilaisuuden edistää tärkeää toimintaa.
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• Dalmatian laakeripuu  

(Laurus nobilis)

• Dalmatian kataja  

(Juniperus oxycedrus)

• Dalmatian salvia  

(Salvia officinalis)

DALMATIA-KOKOELMA

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

EDUT JA OMINAISUUDET

Dalmatia Bay Laurel 

• Sen aromi on kirpeä, makea ja virkistävä, 

mukana runsas ja metsäinen ripaus 

eukalyptolia. 

• Lisää öljyä shampoisiin, voiteisiin ja 

ihovoiteisiin pitääksesi 

päänahkasi ja ihosi hyvässä kunnossa. 

• Käytä Marjoram- tai Ortho Sport®  

-hierontaöljyn kanssa, levitä iholle tai   

käytä jalkakylvyssä. 

• Käytä diffuuserissa Lemon-, Tangerine-  

tai Peppermint-öljyjen kanssa luodaksesi  

inspiroivan ja energiaa antavan 

ympäristön. 

Dalmatia Juniper 

• Sen aromi on raikas, pehmeä, 

hienostunut ja maanläheinen. 

• Käytä sitä diffuuserissa yksin 

tai yhdessä muiden eteeristen 

Dalmatia-öljyjen kanssa nauttiaksesi 

virkistävästä aromista. 

• Lisää Young Living V-6®-öljyyn ja 

käytä paikallisesti yövoiteena. 

• Lisää sitä DiGizeen, Peppermint- tai 

Ginger-öljyyn ja levitä iholle paikallisesti 

nauttiaksesi aromiraikasteesta aterian 

jälkeen. 

Dalmatia Sage

• Diffuuserissa käytettynä se tarjoaa 

runsaan, yrttimäisen, selkeyttävän 

ja virkistävän aromin. 

• Laita diffuuseriin mietiskelyn aikana 

selkeyttääksesi ajatuksiasi ja 

edistääksesi henkisiä kykyjäsi. 

• Levitä paikallisesti Ortho Ease® 

hierontaöljyn kanssa nauttiaksesi 

rentouttavasta hieronnasta. 

• Laita omiin Young Living  

-ihonhoitotuotteisiisi lisätäksesi 

niiden tuoksua ja tehoa.



Uusi Dalmatia-kokoelmamme koostuu kolmesta öljystä, joilla on 
rikas historia Kroatiassa. Dalmatia Bay Laurel-, Dalmatia Sage- 
ja  Dalmatia Juniper-öljy valmistetaan Dalmatia Aromatic-
maatilallemme Splitissä Adrian meren lähellä Kroatiassa. 

Dalmatian kataja on eri laji (Juniperus oxycedrus) kuin Young 
Livingin tavanomaisesti tarjoama Juniper-öljy  
(Juniperus osteosperma).

 
        

AINEKSET 

Dalmatia Bay Laurel 
Laurus nobilis* (laakeripuun) öljy 
Dalmatia Juniper 
Juniperus oxycedrus* (katajan) öljy 
Dalmatia Sage 
Salvia officinalis* (salvian) öljy 
*100% puhdas eteerinen öljy

 Dalmatia Bay Laurel 

• Paikallisesti: Laimenna 

1 tippa ja 1 tippa Young 

Living V-6® -öljyä tai 

oliiviöljyä ja levitä iholle 

tarpeen mukaan. 

• Aromaattisesti: Käytä 

diffuuserissa enintään 

30 minuuttia 3 kertaa 

päivässä. 

 Dalmatia Juniper

• Paikallisesti: Laimenna 

1 tippa ja 1 tippa Young 

Living V-6® -öljyä tai 

oliiviöljyä ja levitä iholle 

tarpeen mukaan. 

• Aromaattisesti: Käytä 

diffuuserissa enintään 

30 minuuttia 3 kertaa 

päivässä. 

 Dalmatia Sage 

• Paikallisesti: Laimenna 

1 tippa ja 4 tippa Young 

Living V-6® -öljyä tai 

oliiviöljyä ja levitä  

iholle tarpeen mukaan. 

• Aromaattisesti: Käytä 

diffuuserissa enintään 

30 minuuttia 3 kertaa 

päivässä. 

Säilytä poissa lasten ulottuvilta.  
Vain ulkoiseen käyttöön. Pidä 
poissa silmistä ja limakalvoilta. 
Jos imetät, olet lääkehoidossa tai 
sinulla on jonkinlainen sairaus, 
ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin 
ennen käyttöä. Ei tarkoitettu 
käytettäväksi raskauden aikana.

EHDOTETTU KÄYTTÖ 

TUOTTEEN TAUSTAA

DALMATIA-KOKOELMA

VAROITUKSET
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