
Kompozycja Gary's Light została stworzona, aby 
oświecać umysły większą świadomością na temat prawdy 
i rozeznania – zwłaszcza w czasach, gdy ludzkości 
potrzebny jest promyk pokrzepiającego światła. Mary 
wyjaśniła, że często zdarza jej się myśleć o nowych 
kompozycjach w oparciu o receptury, które Gary tworzył 
w domu. Ze względu na bliską więź, jaką mieli, Mary 
wnosi nową perspektywę, zarówno poprzez zrozumienie 
Gary'ego, jak i własne odczucia.

Niektóre z olejków mają bogatą historię użytkowania aż 
od czasów starożytnych, a inne są stosunkowo nowe, 
ale ich połączenie daje niezwykły wachlarz składników, 
będących wsparciem dla ciała, umysłu i duszy. Ciepłe 
zapachy cynamonu i czystka, bogactwo mirry i trawy 
cytrynowej, a także pobudzające nuty żywicy olibanowej, 
dorado azul, eukaliptusa australijskiego i hyzopu sprzyjają 
ożywiającym, przywracającym harmonię doznaniom. 
Zapach tej kompozycji jest tak łagodny, wykwintny 
i idealnie wyważony, że daje kojące poczucie siły, które 
sprawia, że czujemy uziemienie i ochronę, a jednocześnie 
wypełnia serce radością i spokojem.

Pojemność 5 ml Kod produktu: 36711

• Kora cynamonowca: ciepły, oczyszczający zapach, 

który zawiera naturalnie występujący składnik 

cynamal

• Trawa cytrynowa: pobudzający zapach, który skrywa 

naturalnie występujący składnik geranial

• Mirra: ziemisty, podnoszący na duchu zapach

• Eukaliptus australijski: odświeżający, pobudzający 

zapach, który zawiera naturalnie występujący składnik 

eukaliptol

• Święta żywica olibanowa: uziemiający zapach 

z naturalnie występującym składnikiem alfa-pinenem

• Czystek: miodowy zapach, który zawiera naturalnie 

występujący składnik alfa-pinen

• Dorado azul: świeże nuty zapachowe z naturalnie 

występującym eukaliptolem

• Hyzop: słodkawy zapach, który wywołuje uczucie 

równowagi i wyzwolenia

• Petitgrain: orzeźwiający, poprawiający nastrój 

zapach, który zawiera naturalnie występujący składnik 

limonen

• Ciepły, korzenny, słodki zapach 

• Odświeża przestrzeń osobistą bogatym, 

oczyszczającym zapachem 

• Pomaga w dążeniu do zdrowego stylu życia i dobrego 

samopoczucia

• Zawiera składniki takie jak cynamal, alfa-pinen, 

eukaliptol i geranial

GARY’S LIGHT

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI



Gary's Light to olejek dla ciała, umysłu i duszy, który działa jak 
promyk pokrzepiającego światła. Założyciel Young Living, Gary 
Young poświęcił swoje życie na studiowanie, odkrywanie i badanie 
olejków eterycznych oraz tworzenie unikalnych, wyjątkowych 
kompozycji. Ta kompozycja łączy olejki, które przez lata pobudzały 
wyobraźnię Gary'ego.

Zainspirowana pasją, dziedzictwem i wpływem Gary'ego, Mary 
Young zapragnęła stworzyć tę kompozycję, aby dzielić się owym 
dziedzictwem. To połączenie olejków o starożytnym pochodzeniu 
i współczesnych zastosowaniach, a także tych, które zawierają 
określone składniki dla konkretnych potrzeb. Kompozycja Gary's 
Light pomoże Ci uczcić pamięć o Garym, wyzwalając odwagę, 
nadzieję oraz poczucie uziemienia, abyś mógł dzielić się swoim 
własnym światłem z innymi.

SKŁADNIKI 
 
Olejek z kory cynamonowca (Cinnamomum zeylanicum)*, olejek z trawy 
cytrynowej (Cymbopogon flexuosus)*, olejek z mirry (Commiphora myrrha)*, 
olejek z czystka (Cistus ladaniferus)*, olejek z liści eukaliptusa australijskiego 
(Eucalyptus radiata)*, olejek z żywicy kadzidłowca Cartera (Boswellia sacra)*, 
olejek z nasion dorado azul (Hyptis suaveolens)*, olejek z liści hyzopu (Hyssopus 
officinalis)*, olejek z liści/gałęzi pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium amara)*.

Może zawierać: benzoesan benzylu**, cynamal**, alkohol cynamylowy**, 
cytral**, cytronelol**, eugenol**, geraniol**, izoeugenol**, limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych

Nanieś na wybrany obszar skóry. 
W przypadku wrażliwej skóry, 
rozcieńcz 15 kropli w 10 ml 
produktu Young Living V-6®.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. 
Unikaj kontaktu z oczami i błonami 
śluzowymi. Jeśli jesteś w ciąży, 
karmisz piersią, przyjmujesz leki lub 
chorujesz, przed użyciem skonsultuj 
się z lekarzem.

SPOSÓB UŻYCIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

HISTORIA PRODUKTU

GARY’S LIGHT


