
Vår Dalmatia-kollektion är ett exklusivt och begränsat 
kit. Kollektionen innehåller tre oljor i storlek 5 ml från 
Young Livings gård Dalmatia Aromatic i närheten av 
det Adriatiska havet i Split, Kroatien. Dessa lyxiga oljor, 
Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Juniper och Dalmatia 
Sage, fyller hemmet med dofterna från Medelhavet. 
Alla dessa oljor destilleras på Dalmatia-gården och 
destillationsprocessen fångar verkligen själva kärnan  
i våra kroatiska oljor.

Young Living kommer att skänka 10 % av varje köp av 
Dalmatia-kollektionen till The D. Gary Young, Young Living 
Foundation. Vi stöttar viktiga filantropiska projekt och denna 
kollektion är en möjlighet att bidra till ett viktigt ändamål.
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• Dalmatia Bay Laurel  

(Laurus nobilis)

• Dalmatia Juniper  

(Juniperus oxycedrus)

• Dalmatia Sage  

(Salvia officinalis)

DALMATIA-KOLLEKTION

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Dalmatia Bay Laurel 

• Har en frisk, söt och upplyftande doft med 

inslag av eukalyptol. 

• Tillsätt Dalmatia Bay Laurel i schampon 

och hudkrämer för att ta hand om hud 

och hårbotten. 

• Blanda med Marjoram eller Ortho Sport  

Massage Oil och använd utvärtes eller  

i en fotmassage. 

• Sprid tillsammans med Lemon, Tangerine, 

eller Peppermint för att skapa en  

inspirerande och energisk stämning. 

Dalmatia Juniper 

• Oljan har en fräsch, len och mild doft 

som känns jordnära. 

• Sprid oljan som den är eller blanda den 

med andra eteriska Dalmatia-oljor för 

att njuta av en upplyftande doft. 

• Blanda den med Young Living V-6® och 

applicera på huden innan du går och 

lägger dig. 

• Blanda med DiGize, Peppermint eller 

Ginger och använd utvärtes för att få en 

fräsch känsla efter maten. 

Dalmatia Sage

• Oljan har en ren örtdoft och skapar en 

uppfriskande stämning när den sprids. 

• Sprid oljan när du mediterar för att 

känna större klarhet och förhöja den 

spirituella stunden. 

• Använd utvärtes tillsammans med 

Ortho Ease Massage Oil och njut av en 

avkopplande massage. 

• Tillsätt oljan i dina Young Living-

hudvårdsprodukter för att njuta av en 

härlig doft som främjar klarhet. 



Vår nya Dalmatia-kollektion innehåller tre oljor som har en rik 
historia i Kroatien. Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Sage och 
Dalmatia Juniper destilleras på vår gård Dalmatia Aromatic 
nära det Adriatiska havet i Split, Kroatien. 

Dalmatia Juniper kommer från en annan art (Juniperus 
oxycedrus) än Young Livings vanliga olja Juniper  
(Juniperus osteosperma).

 

INGREDIENSER 

Dalmatia Bay Laurel 
Laurus nobilis-olja* (lager) 
Dalmatia Juniper 
Juniperus oxycedrus-olja* (en) 
Dalmatia Sage 
Salvia officinalis-olja* (salvia) 
*100 % ren eterisk olja

 Dalmatia Bay Laurel 

• Utvärtes: Späd ut 1 

droppe med 1 droppe 

Young Living V-6® eller 

olivolja och använd på 

önskat område vid behov. 

• Doftspridning: Sprid i upp 

till 30 minuter 3 gånger om 

dagen. 

 Dalmatia Juniper

• Utvärtes: Späd ut 1 

droppe med 1 droppe 

Young Living V-6® eller 

olivolja och använd på 

önskat område vid behov. 

• Doftspridning: Sprid i upp 

till 30 minuter 3 gånger 

om dagen. 

 Dalmatia Sage 

• Utvärtes: Späd ut 1 

droppe med 4 droppar 

Young Living V-6® eller 

olivolja och använd på 

önskat område vid behov. 

• Doftspridning: Sprid i upp 

till 30 minuter 3 gånger om 

dagen. 

Förvaras oåtkomligt för barn.  
Endast för utvärtes bruk. 

Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Rådgör med läkare 
före användning om du ammar, 
tar någon medicin eller har någon 
sjukdom. Ej avsedd att användas 
om du är gravid.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING  

PRODUKTBAKGRUND

DALMATIA-KOLLEKTION

VARNING
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