
 Colecția de uleiuri Dalmatia Essential Oil Collection este 
un set exclusiv, de ediție limitată.  Include 3 uleiuri de 5 ml 
de la ferma Dalmatia Aromatic a Young Living de lângă 
Marea Adriatică, în Split, Croația.  Aceste uleiuri luxuriante, 
Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Juniper și Dalmatia Sage, 
aduc mirosurile aromatice și pământoase ale Mediteranei 
în căminul tău. Toate uleiurile sunt distilate la ferma 
Dalmatia, care captează adevărata esență a Croației.
Young Living va dona 10 procente din fiecare vânzare a 
colecției Dalmatia Essential Oil Collection, fundației The D. 
Gary Young, Young Living Foundation. Ne-am angajat să 
sprijinim eforturi filantropice importante, iar această colecție 
oferă o oportunitate de a contribui la o cauză importantă.
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• Dalmatia Bay Laurel  

(Laurus nobilis)

• Dalmatia Juniper  

(Juniperus oxycedrus)

• Dalmatia Sage  

(Salvia officinalis)

DALMATIA COLLECTION

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Dalmatia Bay Laurel 

• Are o aromă proaspătă, dulce, înălțătoare, 

cu o notă bogată și lemnoasă de 

eucaliptol. 

• Adaugă uleiul Dalmatia Bay Laurel în 

șampoane, loțiuni și creme pentru a 

menține sănătatea scalpului și a pielii tale.  

• Folosește-l cu uleiul Marjoram sau cu 

uleiul de masaj Ortho Sport și aplică 

local sau folosește-l într-un masaj pentru 

picioare.  

• Difuzează-l împreună cu uleiurile Lemon, 

Tangerine sau Peppermint pentru a crea 

un mediu energizant și inspirațional.

Dalmatia Juniper 

• Are o aromă proaspătă, delicată, 

subtilă, echilibrată și pământoasă.  

• Difuzează-l fie singur, fie împreună cu 

alte uleiuri esențiale marca Dalmatia 

pentru a te bucura de o aromă 

înălțătoare.  

• Adaugă-l în Young Living V-6® și 

aplică-l seara pe piele pentru a o 

tonifia. Adaugă-l la uleiurile esențiale 

DiGize, Peppermint sau Ginger și 

aplică-l local pentru a te bucura de un 

răcoritor aromatic după mese.

Dalmatia Sage

• Emite o aromă bogată, erbacee, 

limpede atunci când este difuzat. 

• Difuzează-l în timpul meditației pentru 

a invita un sentiment de claritate 

și pentru a-ți îmbunătăți eforturile 

spirituale. 

• Aplică-l local împreună cu uleiul de 

masaj Ortho Ease pentru a te bucura 

de un masaj relaxant și echilibrant. 

• Adaugă-l în produsele tale favorite 

de îngrijire a pielii pentru mai multă 

claritate și rafinament. 



Noua noastră colecție de uleiuri Dalmatia Essential Oil 
Collection este un set de 3 uleiuri cu o istorie bogată în Croația.  
Uleiurile Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Sage și Dalmatia 
Juniper sunt distilate la ferma noastră Dalmatia Aromatic din 
Split, Croația, de lângă Marea Adriatică.  

Ienupărul din Dalmatia este dintr-o specie diferită (Juniperus 
oxycedrus) față de uleiul de ienupăr furnizat în mod regulat de 
Young Living (Juniperus osteosperma).

INGREDIENTE: 

Dalmatia Bay Laurel 
Laurus nobilis* (ulei de dafin) 
Dalmatia Juniper 
Juniperus oxycedrus* (ulei de ienupăr) 
Dalmatia Sage 
Salvia officinalis* (ulei de salvie) 

*Ulei esențial 100% pur 

 Dalmatia Bay Laurel 

• Aplicare locală: Diluează o 

picătură cu o picătură de 

ulei din complexul de uleiuri 

vegetale V-6™ sau cu ulei 

de măsline și aplică pe 

zona dorită de câte ori este 

nevoie. 

• Uz aromatic:  Difuzează 

până la 30 de minute,  

de 3 ori pe zi. 

 Dalmatia Juniper

• Aplicare locală: Diluează 

o picătură cu o picătură 

de ulei din complexul 

de uleiuri vegetale V-6™ 

sau cu ulei de măsline și 

aplică pe zona dorită de 

câte ori este nevoie. 

• Uz aromatic:  Difuzează 

până la 30 de minute, de 

3 ori pe zi. 

 Dalmatia Sage 

• Aplicare locală: Diluează 

o picătură cu 4 picături de 

ulei din complexul de uleiuri 

vegetale V-6™ sau cu ulei 

de măsline și aplică pe 

zona dorită de câte ori este 

nevoie. 

• Uz aromatic:  Difuzează 

până la 30 de minute,  

de 3 ori pe zi. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Doar pentru uz extern.  A se ține 
departe de ochi și de membranele 
mucoase.  Dacă ești însărcinată, 
alăptezi, iei medicamente sau ai o 
afecțiune medicală, consultă un 
cadru medical înainte de folosirea 
acestui produs. Nu este destinat 
utilizării în timpul sarcinii.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

CONTEXTUL PRODUSULUI

DALMATIA COLLECTION

AVERTISMENTE
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