
„GARY'S LIGHT“ 
ALIEJŲ MIŠINYS

Eterinių aliejų mišinys „Gary's Light“ skatina sąmoningumą 
ir įžvalgumą – tai, kas daugeliui, ko gero, šiandien 
aktualu. Mary aiškinimu, ji dažnai galvoja apie naujus 
mišinius, kuriuos būtų galima sukurti pagal Gary namuose 
pagamintas formules. Be to, dėl buvusio jų artimo 
santykio, Mary dažnai kyla įvairios idėjos, kurios remiasi 
jos ir Gary puoselėtu ryšiu bei jos supratimu.

Kai kurie sudėtyje esantys aliejai žmonijos naudojami 
nuo senų laikų, o kiti atrasti visai neseniai. Tačiau šis 
įvairių aliejų mišinys – žavi įvairių komponentų, naudingų 
kūnui, mintims ir sielai, dermė. Maloniai energizuojantį, 
harmonizuojantį kvapų derinį sukuria cinamonų ir 
švitrūnų šiluma, mirų ir citrinžolių sodrumas bei bosvelijų, 
paprastųjų saikenių, spindulinių eukaliptų ir vaistinių 
isopų gaiva. Šis švelnaus, elegantiško aromato mišinys 
– nepaprastai harmonizuojantis, žadinantis ramybės ir 
stiprybės jausmus bei vidinį saugumą, širdį pripildantis 
džiaugsmo ir taikos.

Prekės dydis 5 ml Prekės nr. 36711

• Ceiloninis cinamonas: šiltas, švaros aromatas, kurio 

sudėtyje yra natūraliai esančio cinamaldehido

• Citrinžolės: gaivaus aromato, sudėtyje –  natūraliai 

esanti medžiaga geranialis

• Miros: žemiškas, pozityviai nuteikiantis aromatas

• Spinduliniai eukaliptai: gaivus aromatas, sudėtyje 

yra natūraliai esanti medžiaga eukaliptolis 

• Smilkalinės bosvelijos: harmonizuojantis aromatas, 

sudėtyje – natūraliai esanti medžiaga alfa-pinenas

• Švitrūnai: medų primenančio aromato, sudėtyje – 

natūraliai esanti medžiaga alfa-pinenas

• Paprastieji saikeniai: gaivus aromatas, sudėtyje – 

natūraliai esanti medžiaga eukaliptolis 

• Vaistiniai isopai: švelniai saldus aromatas, kuris 

skatina harmonijos ir išsilaisvinimo jausmus

• Petitgreinai (kartieji apelsinai): gaivus, pakylėjantis 

aromatas, sudėtyje – natūraliai esanti medžiaga 

limonenas

• Pasižymi saldžiu, šiltu, aštriu kvapu 

• Atšviežina erdves sodriu švaros aromatu

• Įkvepia gerą savijautą ir nusiteikimą

• Pagrindinės sudedamosios medžiagos: 

cinamaldehidas, alfa-pinenas, eukaliptolis 

ir geranialis

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS



„GARY'S LIGHT“ 
ALIEJŲ MIŠINYS

Šį išskirtinį „Young Living“ eterinių aliejų mišinį „Gary's Light“ sukūrėme 
norėdami suteikti pakylėjančios motyvacijos – tiek kūnui, tiek mintims, 
tiek sielai. „Young Living“ įkūrėjas Gary Young savo gyvenimą paskyrė 
eterinių aliejų tyrinėjimams, atradimams ir studijoms bei unikalių, 
išskirtinių aliejų mišinių kūrimui. Šis aliejų mišinys atspindi aliejus ir jų 
derinius, kuriuose slypi beribės Gary kūrybinės idėjos.

Apmąstydama Gary aistrą, paliktus pėdsakus ir išlikusią įtaką, Mary 
Young pristato specialų aliejų mišinį, kad galėtų pasidalyti Gary 
palikimu su visais. „Gary's Light“ aliejų mišinyje – senoviniai aliejai, 
kurie šiandien vis dar aktualūs, taip pat ir kiti aliejai, pasižymintys 
tikslinėmis naudingomis savybėmis. Net ir praėjus jau ne vieneriems 
metams po Gary mirties, sodrus, daugiasluoksnis aliejų mišinio „Gary's 
Light“ aromatas neleidžia pamiršti Gary palikimo. Šis kvapas skatina 
viltį ir harmoniją bei įkvepia dalintis savąja vidine ugnimi su pasauliu.

INGREDIENTAI 
 
Cinnamomum zeylanicum* (ceiloninių cinamonų) žievės aliejus, Cymbopogon 
flexuosus* (citrinžolių) aliejus, Commiphora myrrha* (mirų) aliejus, Cistus 
ladanifer* (švitrūnų) aliejus, Eucalyptus radiata* (spindulinių eukaliptų) lapų 
aliejus, Boswellia sacra* (smilkalinių bosvelijų) dervos aliejus, Hyptis suaveolens* 
(paprastųjų saikenių) sėklų aliejus, Hyssopus officinalis* (vaistinių isopų) lapų 
aliejus, Citrus aurantium amara* (karčiųjų apelsinų) lapų / šakelių aliejus. 

Sudėtyje taip pat gali būti šių medžiagų: benzilbenzoatas**, cinamalis**, 
cinamilo alkoholis**, citralis**, citronelolis**, eugenolis**, geraniolis**, 
izoeugenolis**, limonenas**, linalolis**.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

Tepkite pageidaujamoje vietoje 
pagal poreikį. Esant odos jautrumui, 
praskieskite 15 lašų šio aliejų mišinio 
su 10 ml bazinio aliejaus „Young 
Living V-6®“.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Tinka tik išoriniam naudojimui. 
Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant 
gleivinių. Nėštumo metu, maitinant 
krūtimi, vartojant vaistus ar sergant 
kokiomis nors ligomis prieš naudojant 
reikia pasitarti su gydytoju.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS ĮSPĖJIMAI

PRODUKTO INFORMACIJA


