
Gary's Light is geformuleerd om onze geest te 
verlichten tot een groter bewustzijn van waarheid en 
onderscheidingsvermogen, vooral in een tijd waarin de 
wereld een straal van inspirerend licht kan gebruiken. 
Mary vertelde dat ze vaak nadacht over nieuwe melanges 
gebaseerd op formules die Gary thuis had gemaakt. 
Omdat ze een zeer hechte relatie hadden bracht ze vaak 
nieuwe dingen aan het licht door middel van haar begrip 
van Gary en haar indrukken.

Sommige oliën hebben een rijke historie aan eeuwenoud 
gebruik terwijl anderen relatief nieuw zijn, maar deze 
combinatie van oliën biedt een fascinerend aanbod 
aan verschillende bestanddelen die lichaam en geest 
ondersteunen. De warme geur van kaneel en cistus, de 
volle geur van mirre en citroengras en de ontwakende 
noten van wierook, dorado azul, eucalyptus radiata 
en hyssop promoten een verjongende en harmonieuze 
ervaring. De geur is zacht, elegant, perfect in balans en 
geeft je een kalmerend gevoel van kracht en bescherming 
terwijl je hart overloopt van blijdschap en vrede.

Inhoud: 5 ml Productnr. 36711

• Kaneelschors: Warme, reinigende geur. Bevat het 

natuurlijk voorkomend bestanddeel kaneelaldehyde.

• Citroengras: Verkwikkende geur. Bevat het natuurlijk 

voorkomend bestanddeel geranial.

• Mirre: Aardse, verkwikkende geur.

• Eucalyptus radiata: Verfrissende, verkwikkende 

geur. Bevat het natuurlijk voorkomend bestanddeel 

eucalyptol.

• Heilig wierook: Aardende geur. Bevat het natuurlijk 

voorkomend bestanddeel alfa-pineen.

• Cistus: Honingachtige geur. Bevat het natuurlijk 

voorkomend bestanddeel alfa-pineen.

• Dorado azul: Frisse geur. Bevat het natuurlijk 

voorkomend bestanddeel eucalyptol.

• Hyssop: Enigszins zoete geur die gevoelens van 

evenwicht en bevrijding bevordert.

• Zure sinaasappel: Verfrissende, verkwikkende 

geur. Bevat het natuurlijk voorkomend bestanddeel 

limoneen.

• Warme, pittige en kruidige geur. 

• Vult je persoonlijke omgeving met een warme, 

reinigende geur.

• Inspireert een gezonde manier van leven en welzijn.

• Bevat de belangrijke bestanddelen kaneelaldehyde, 

alfa-pineen, eucalyptol en geranial.

GARY’S LIGHT

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN



Gary’s Light, exclusief verkrijgbaar bij Young Living, is geformuleerd 
om de ziel, het lichaam en de geest te ondersteunen op momenten 
waarop het leven een vleugje inspiratie en licht kan gebruiken. 
Young Living-oprichter Gary Young heeft zijn leven gewijd aan het 
bestuderen, ontdekken en onderzoeken van etherische oliën en het 
creëren van unieke en exclusieve melanges. Deze melange is een 
weerspiegeling van oliën en combinaties die Gary jarenlang tot de 
verbeelding spraken.

Mary Young reflecteerde op Gary's passie, nalatenschap en impact
en werd geïnspireerd om deze melange tot leven te brengen om die 
erfenis te delen. De melange bevat oliën met een rijke historie en 
toepassingen die bij het hedendaags leven passen, evenals oliën 
die specifieke bestanddelen voor specifieke behoeften bevatten. Nu, 
na zijn overlijden, zal de rijke en gelaagde geur van Gary's Light je 
helpen zijn nalatenschap te vieren door je te helpen moed, hoop en 
aarding te vinden om je eigen licht met de wereld te delen.

INGREDIËNTEN 
 
Cinnamomum zeylanicum (kaneelolie)*, Cymbopogon flexuosus 
(citroengrasolie)*, Commiphora myrrha (mirre-olie)*, Cistus ladaniferus 
(cistusolie)*, Eucalyptus radiata (eucalyptusolie)*, Boswellia sacra (heilig 
wierookolie)*, Hyptis suaveolens (Dorado azulolie)*, Hyssopus officinalis 
(hyssopolie)*, Citrus aurantium amara (zure sinaasappelolie)*

Bevat mogelijk: benzylbenzoaat**, cinnamal**, cinnamylalcohol**, citral**, 
citronellol**, eugenol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

Breng aan op de gewenste plek. 
Verdun bij gevoeligheid 15 druppels 
met 10 milliliter Young Living V-6®.

Buiten bereik van kinderen houden. 
Alleen voor uitwendig gebruik. Uit 
de buurt van ogen en slijmvliezen 
houden. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding geeft, 
medicijnen neemt of een medische 
aandoening hebt.

AANBEVOLEN GEBRUIK WAARSCHUWING

GESCHIEDENIS

GARY’S LIGHT


