
De Dalmatia Essential Oil Collection is een exclusieve 
collectie die beperkt verkrijgbaar is. De collectie bestaat uit 
drie oliën van vijf milliliter afkomstig van boerderij Dalmatia 
Aromatic in Split, Kroatië, in de buurt van de Adriatische 
Zee. Haal de geur van het Middellandse Zeegebied in huis 
met Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Juniper en Dalmatia 
Sage.  De oliën worden gedistilleerd op de boerderij in 
Kroatië en bevatten de geest van het land.

Young Living doneert tien procent van iedere verkochte 
Dalmatia Essential Oil Collection aan The D. Gary Young, 
Young Living Foundation. We zijn toegewijd aan het 
ondersteunen van filantropische inspanningen en deze 
collectie helpt ons een belangrijk doel te ondersteunen.
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• Dalmatia Bay Laurel  

(Laurus nobilis)

• Dalmatia Juniper  

(Juniperus oxycedrus)

• Dalmatia Sage  

(Salvia officinalis)

DALMATIA COLLECTION

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

Dalmatia Bay Laurel 

• Frisse, zoete en verkwikkende geur met 

een vleugje eucalyptol. 

• Voeg toe aan shampoo, lotion en 

gezichtscrème om de (hoofd)huid te 

verzorgen. 

• Combineer met Marjoram of Ortho Sport  

Massage Oil en breng aan op de huid of 

gebruik bij een voetmassage. 

• Verstuif met Lemon, Tangerine of 

Peppermint om een inspirerende en 

energieke sfeer te creëren. 

Dalmatia Juniper 

• Frisse, zachte, subtiele en aardse geur. 

• Verstuif alleen of combineer met 

andere oliën in deze collectie om een 

verkwikkende geur te verspreiden. 

• Verdun met Young Living V-6® 

Enhanced Vegetable Oil Complex en 

breng 's avonds aan als gezichtstoner.

• Combineer met DiGize, Peppermint of 

Ginger en breng na de maaltijd aan op 

de huid. 

Dalmatia Sage

• Volle, kruidige, reinigende  

en verkwikkende geur. 

• Verstuif tijdens het mediteren om een 

gevoel van rust en spiritualiteit te 

creëren. 

• Gebruik met Ortho Ease Massage Oil 

voor een ontspannende massage. 

• Voeg toe aan je favoriete 

huidverzorgingsproducten van Young 

Living om de huid te laten stralen. 



Onze nieuwe Dalmatia Essential Oil Collection bevat drie 
oliën met een rijke geschiedenis die afkomstig zijn uit Kroatië. 
Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Sage en Dalmatia Juniper 
worden gedistilleerd op boerderij Dalmatia Aromatic in Split, 
Kroatië, in de buurt van de Adriatische Zee. 
Jeneverbesolie uit Dalmatië is afkomstig van een andere plant 
(Juniperus oxycedrus) dan onze reguliere jeneverbesolie  
(Juniperus osteosperma).

INGREDIËNTEN: 

Dalmatia Bay Laurel 
Laurus nobilis (laurierolie)* 
Dalmatia Juniper 
Juniperus oxycedrus (jeneverbesolie)* 
Dalmatia Sage 
Salvia officinalis (salie-olie)*

*100% pure etherische olie

 Dalmatia Bay Laurel 

• Op de huid: Verdun één 

druppel olie met één 

druppel Young Living V-6® 

of olijfolie en breng aan 

waar gewenst.

• Aromatisch: Verstuif drie 

keer per dag, tot dertig 

minuten per keer. 

 Dalmatia Juniper

• Op de huid: Verdun één 

druppel olie met één 

druppel Young Living 

V-6® of olijfolie en breng 

aan waar gewenst.

• Aromatisch: Verstuif drie 

keer per dag, tot dertig 

minuten per keer. 

 Dalmatia Sage 

• Op de huid: Verdun één 

druppel olie met vier 

druppels Young Living 

V-6® of olijfolie en breng 

aan waar gewenst.

• Aromatisch: Verstuif drie 

keer per dag, tot dertig 

minuten per keer. 

Buiten bereik van kinderen 
houden. Alleen voor uitwendig 
gebruik. Uit de buurt van 
ogen en slijmvliezen houden. 
Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding 
geeft, medicijnen neemt of een 
medische aandoening hebt. Niet 
bestemd voor gebruik tijdens de 
zwangerschap.

AANBEVOLEN GEBRUIK 

GESCHIEDENIS

DALMATIA COLLECTION

WAARSCHUWINGEN

Limited edition verpakking met drie etherische oliën (5 ml)    |    Productnr. 577408


