
Kolekcja Dalmatia to wyjątkowy zestaw limitowanych 
olejków eterycznych. Zawiera trzy olejki o pojemności 
5 ml z naszej farmy Dalmatia Aromatic, położonej 
w chorwackim Splicie w pobliżu Morza Adriatyckiego. 
Te luksusowe olejki: Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia 
Juniper i Dalmatia Sage sprawią, że w Twoim domu 
zagoszczą ziemiste, aromatyczne zapachy regionu 
śródziemnomorskiego. Wszystkie olejki destylowane są na 
farmie Dalmatia Aromatic i stanowią prawdziwą esencję 
chorwackich zapachów.

Firma Young Living przekaże 10% z każdego zakupu tej 
kolekcji na rzecz fundacji The D. Gary Young, Young Living 
Foundation.  Działania charytatywne są dla nas niezwykle 
istotne, a dzięki temu możemy przyczynić się do wsparcia 
projektów pomocy.
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• Dalmatia Bay Laurel  

(Laurus nobilis)

• Dalmatia Juniper  

(Juniperus oxycedrus)

• Dalmatia Sage  

(Salvia officinalis)

KOLEKCJA DALMATIA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Dalmatia Bay Laurel 

• Ma intensywny, słodki, podnoszący na 

duchu zapach z bogatą, leśną nutą 

eukaliptolu. 

• Dodaj olejek Dalmatia Bay Laurel do 

szamponu, balsamu lub kremu, aby 

zadbać o właściwy stan skóry. 

• Zastosuj w połączeniu z olejkiem Marjoram 

lub Ortho Sport® do masażu stóp. 

• Rozpyl za pomocą dyfuzora razem 

z olejkami Lemon, Tangerine lub 

Peppermint, aby stworzyć dodającą 

natchnienia i energii atmosferę.

Dalmatia Juniper 

• Ma świeży, delikatny, ziemisty aromat. 

• Rozpylaj za pomocą dyfuzora bez 

dodatków lub w połączeniu z innymi 

olejkami z tej kolekcji, aby cieszyć się 

podnoszącym na duchu zapachem. 

• Dodaj do produktu Young Living V-6® 

i zastosuj na skórę jako tonik na noc.

• Połącz z olejkami DiGize, Peppermint lub 

Ginger i nanieś na skórę, aby cieszyć się 

odświeżeniem po posiłku.

Dalmatia Sage

• Ma bogaty, ziołowy zapach, który 

działa oczyszczająco i podnosi na 

duchu, gdy jest rozpylany za pomocą 

dyfuzora. 

• Dodaj do dyfuzora podczas medytacji, 

aby poczuć jasność umysłu i pogłębić 

duchowość. 

• Zastosuj miejscowo wraz z Ortho Ease® 

podczas odprężającego, uziemiającego 

masażu. 

• Dodaj do ulubionych produktów do 

pielęgnacji skóry od Young Living, 

aby cieszyć się uczuciem świeżości 

i oczyszczenia.



Nasza nowa kolekcja olejków Dalmatia to połączenie trzech 
produktów mających bogatą historię w Chorwacji. Olejki 
Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Sage i Dalmatia Juniper są 
destylowane na naszej farmie Dalmatia Aromatic w pobliżu 
Morza Adriatyckiego w chorwackim Splicie. 

Olejek Dalmatian Juniper pochodzi z innego gatunku jałowca 
(Juniperus oxycedrus) niż nasz standardowy olejek Juniper 
(Juniperus osteosperma).

 

SKŁADNIKI 

Dalmatia Bay Laurel 
Olejek z wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis)* 
Dalmatia Juniper 
Olejek z jałowca kolczastego (Juniperus oxycedrus)* 
Dalmatia Sage 
Olejek z szałwii lekarskiej (Salvia officinalis)* 
*100% czysty olejek eteryczny

 Dalmatia Bay Laurel 

• Miejscowo: Rozcieńcz 

jedną kroplę olejku 

w jednej kropli produktu 

Young Living V-6® lub 

oliwy z oliwek i nanieś na 

wybrany obszar skóry 

według potrzeb. 

• Aromaterapia: Rozpylaj za 

pomocą dyfuzora trzy razy 

dziennie przez 30 minut. 

 Dalmatia Juniper

• Miejscowo: Rozcieńcz 

jedną kroplę olejku 

w jednej kropli produktu 

Young Living V-6® lub 

oliwy z oliwek i nanieś na 

wybrany obszar skóry 

według potrzeb. 

• Aromaterapia: Rozpylaj 

za pomocą dyfuzora 

trzy razy dziennie przez 

30 minut. 

 Dalmatia Sage 

• Miejscowo: Rozcieńcz 

jedną kroplę olejku 

w czterech kroplach 

produktu Young Living 

V-6® lub oliwy z oliwek 

i nanieś na wybrany 

obszar skóry według 

potrzeb. 

• Aromaterapia: Rozpylaj za 

pomocą dyfuzora trzy razy 

dziennie przez 30 minut.

Przechowuj poza zasięgiem 
dzieci. Wyłącznie do użytku 
zewnętrznego. Unikaj kontaktu 
z oczami i błonami śluzowymi. 
Jeśli karmisz piersią, przyjmujesz 
leki lub chorujesz, przed użyciem 
skonsultuj się z lekarzem. Nie 
stosuj w przypadku ciąży.

SPOSÓB UŻYCIA

HISTORIA PRODUKTU

KOLEKCJA DALMATIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
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