
Gary’s Light on kehitetty tuomaan inspiroivaa valoa 
keholle, mielelle ja sielulle tänä haasteellisena aikana. 
Mary on kertonut, että Gary tapasi luoda kotona uusia 
öljysekoituksia, joita hän usein sitten muokkasi uuteen 
uskoon.

Joillakin näistä öljyistä on pitkä historia, kun taas toiset 
ovat melko uusia löytöjä. Yhdessä nämä öljyt sisältävät 
lukuisia kehoa ja mieltä tukevia ainesosia. Kanelin ja 
pihkakistuksen lämpimät, mirhan ja sitruunaheinän 
runsaat ja olibaanihartsin, Dorado Azulin, Eucalyptus 
Radiatan ja iisopin nostattavat tuoksut edesauttavat 
virkistymistä ja tasapainoa. Öljysekoituksen pehmeä, 
elegantti ja tasapainoinen tuoksu rauhoittaa ja antaa 
voimaa. Samalla se tuo sydämeen riemua ja rauhaa.

Tuotteen koko 5 ml  Tuotenumero 36711

• Kanelinkuori: Tämä lämpimän ja puhtaan tuoksuinen 

öljy sisältää kanelialdehydiania

• Sitruunaheinä: Tämä virkistävä öljy sisältää geranialia

• Mirha: Nostattava aromi

• Eucalyptus Radiata: Eukalyptolia sisältävä öljy, joka 

tuoksuu raikkaalta ja virkistävältä 

• Temppeliolibaani: Alfapineeniä sisältävä 

maadoittavan tuoksuinen öljy

• Kistus: Alfapineeniä sisältävä hunajalta tuoksuva öljy

• Dorado Azul: Eukalyptolia sisältävä raikkaan 

tuoksuinen öljy

• Iisoppi: Aavistuksen makealta tuoksuva öljy, joka tukee 

vapautumista ja tasapainoa

• Petitgrain: Limoneeniä sisältävä raikastava ja 

nostattava öljy

• Lämpimän mausteinen ja makea tuoksu 

• Ilmaa raikastava puhdas ja runsas aromi

• Edesauttaa terveitä elämäntapoja ja hyvinvointia

• Sisältää luonnollisesti esiintyviä ainesosia, kuten 

alfapineeni, kanelialdehydi, eukalyptoli ja geraniali

GARY’S LIGHT

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT



Gary’s Light on tehty valaisemaan ja laajentamaan totuutta. 
Juuri näinä aikoina tarvitsemme valon pilkahduksia elämässämme 
enemmän kuin koskaan aiemmin. Young Livingin perustaja Gary 
Young pyhitti elämänsä eteeristen öljyjen opiskelemiseen, tutkimiseen 
ja ainutlaatuisten öljysekoitusten luomiseen. Tämä öljysekoitus on 
hieno esimerkki Garyn rajattomasta mielikuvituksesta.

Öljysekoituksessa yhdistyvät Garyn intohimo, perintö ja merkitys.
Mary Young toi tämän öljysekoituksen tuotevalikoimiimme Garyn 
inspiroimana. Öljysekoitus sisältää jo muinaisina aikoina tunnettuja 
öljyjä sekä muita hyödyllisiä ainesosia sisältäviä öljyjä. Gary’s Light 
-öljysekoituksen runsas ja monitasoinen aromi muistuttaa meitä 
Garyn jättämästä perinnöstä. Öljysekoituksen tuoksu edesauttaa 
rohkeutta ja sisäisen valon jakamista muiden kanssa.

AINESOSAT 
 
Cinnamomum zeylanicum* (kaneli) -kuoriöljy, Cymbopogon flexuosus* 
(malabarinsitrusheinä) -öljy, Commiphora myrrha* (mirha) -öljy, Cistus ladaniferus* 
(kistus) -öljy, Eucalyptus radiata* -lehtiöljy, Boswellia sacra* (temppeliolibaani) 
-hartsiöljy, Hyptis suaveolens*(Dorado azul) -siemenöljy, Hyssopus officinalis* 
(iisoppi) -lehtiöljy, Citrus aurantium amara* (pomeranssi) -lehti-/oksaöljy. 

Saattaa sisältää: bentsyylibentsoaatti**, sinnamaali**, sinnamyylialkoholi**, 
sitraali**, sitronelloli**,  eugenoli**, geranioli**, isoeugenoli**, limoneeni** linaloli**.
 
*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

Levitä haluamallesi ihoalueelle. 
Jos ihosi on herkkä, laimenna 
15 öljytippaa 10 ml:aan Young 
Living V-6-perusöljyä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä tuotteen 
joutumista silmiin ja limakalvoille. Jos olet 
raskaana, imetät tai jos sinulla on lääkitys 
tai diagnosoitu sairaus, kysy ennen tuotteen 
käyttöä terveydenhuollon ammattilaiselta 
sen soveltuvuudesta sinulle.
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