
„Dalmatia Essential Oil Collection“ eterinių aliejų kolekcija
– tai išskirtinis riboto kiekio rinkinys. Jį sudaro trys 5 ml aliejai 
iš „Young Living“ Dalmatia Aromatic ūkio prie Adrijos jūros, 
Splite, Kroatijoje. Šie prabangūs aliejai, įskaitant „Dalmatia Bay 
Laurel“, „Dalmatia Juniper“ ir „Dalmatia Sage“, į jūsų namus 
atneša žemiškus ir aromatingus Viduržemio jūros kvapus. Visi 
aliejai yra distiliuojami Dalmatijos ūkyje, užfiksuojant tikrąją šių 
Kroatijos aliejų esmę. 

„Young Living“ paaukos 10 % D. Gary Young „Young Living“ 
fondui nuo kiekvieno parduoto „Dalmatia Essential Oil Collection“ 
rinkinio. Stengiamės remti svarbias filantropines iniciatyvas ir ši 
kolekcija suteikia galimybę prisidėti prie svarbios veiklos.
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• „Dalmatia Bay Laurel“ - Dalmatijos 

kilniųjų lauramedžių aliejus (Laurus 

nobilis)

• „Dalmatia Juniper“ - Dalmatijos 

kedrinių kadagių aliejus 

(Juniperus oxycedrus)

• „Dalmatia Sage“ - Dalmatijos 

vaistinių šalavijų aliejus 

(Salvia officinalis)

„DALMATIA ESSENTIAL OIL  
COLLECTION“ RINKINYS

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

„Dalmatia Bay Laurel“ 

• Gaivus, saldus, nuotaiką pakeliantis 

aromatas, pasižymintis sodriomis, 

žemiškomis eukaliptolio natomis. 

• Įlašinkite „Dalmatia Bay Laurel“ į 

šampūną, losjoną ir odos kremą, kad 

palaikytumėte gerą galvos ir kūno odos 

būklę. 

• Naudokite su „Marjoram“ arba „Ortho 

Sport®“ masažo aliejumi ir tepkite ant 

odos paviršiaus arba naudokite pėdų 

masažui. 

• Garinkite kartu su „Lemon“, „Tangerine“ 

arba „Peppermint“, kad sukurtumėte 

aplinką, kurioje jaustumėte įkvėpimą ir 

energiją. 

„Dalmatia Juniper“ 

• Pasižymi gaiviu, tolygiu, subtiliu, 

žemišku aromatu. 

• Garinkite atskirai arba su kitais 

„Dalmatia“ eteriniais aliejais, kad 

galėtumėte mėgautis nuotaiką 

pakeliančiu aromatu. 

• Įlašinkite į bazinį aliejų „Young Living 

V-6®“ ir naudokite kaip odos toniką 

vakare. 

• Maišykite su „DiGize“, „Peppermint“ 

arba „Ginger“ aliejais ir pasitepkite, jog 

pasijustumėte gaiviau po valgio.

„Dalmatia Sage“

• Garinamas skleidžia turtingą, žolinį, 

aiškumo suteikiantį ir nuotaiką 

pakeliantį aromatą. 

• Garinkite meditacijos metu, kad 

pajustumėte aiškumą ir sustiprintumėte 

savo dvasines jėgas. 

• Naudokite išoriškai kartu su „Ortho 

Ease®“ masažo aliejumi, kad 

galėtumėte mėgautis atpalaiduojančiu, 

vidinės stiprybės suteikiančiu masažu. 

• Įlašinkite į savo mėgstamus „Young 

Living“ gaminius odos priežiūrai 

ir suteikite jiems žvalaus, gaivaus 

aromato.



Mūsų naujoji „Dalmatia Essential Oil Collection“ eterinių aliejų 
kolekcija yra trijų Kroatijos aliejų, turinčių turtingą istoriją, 
rinkinys. „Dalmatia Bay Laurel“, „Dalmatia Sage“ ir „Dalmatia 
Juniper“ yra distiliuojami mūsų Dalmatia Aromatic ūkyje prie 
Adrijos jūros, Splite, Kroatijoje. Dalmatijos kedriniai kadagiai 
(Juniperus oxycedrus) skiriasi nuo „Young Living“ įprastai 
naudojamos kietasėklių kadagių (Juniperus osteosperma) 
rūšies.

INGREDIENTAI 

Dalmatijos kilniųjų lauramedžių (Laurus nobilis*) aliejus, 
Dalmatijos kedrinių kadagių (Juniperus oxycedrus*) aliejus, 
Dalmatijos vaistinių šalavijų (Salvia officinalis*) aliejus
 
* 100 % grynas eterinis aliejus

 „Dalmatia Bay Laurel“ 

• Išoriniam naudojimui: 

prireikus praskieskite  

1 lašą 1 lašu „Young Living 

V-6®“ arba alyvuogių 

aliejaus ir tepkite odą 

pagal poreikį. 

• Aromaterapijai: garinkite iki  

30 minučių 3 kartus per 

dieną. 

 „Dalmatia Juniper“

• Išoriniam naudojimui: 

prireikus praskieskite  

1 lašą 1 lašu „Young Living 

V-6®“ arba alyvuogių 

aliejaus ir tepkite pagal 

poreikį. 

• Aromaterapijai: garinkite 

iki 30 minučių 3 kartus per 

dieną. 

 „Dalmatia Sage“ 

• Išoriniam naudojimui: 

prireikus praskieskite  

1 lašą 4 lašais „Young 

Living V-6®“ arba 

alyvuogių aliejaus  

ir tepkite pagal poreikį. 

• Aromaterapijai: garinkite 

iki 30 minučių 3 kartus per 

dieną. 

Saugoti nuo vaikų. Tik išoriniam 
naudojimui. Laikyti atokiau nuo 
akių ir gleivinių. Jeigu maitinate 
krūtimi, vartojate vaistus arba 
turite sveikatos sutrikimų, 
prieš naudojimą pasitarkite su 
sveikatos priežiūros specialistu. 
Draudžiama naudoti nėštumo 
metu.

SIŪLOMAS NAUDOJIMO BŪDAS 

GAMINIO ISTORIJA

„DALMATIA ESSENTIAL OIL  
COLLECTION“ RINKINYS

ĮSPĖJIMAI
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