
Gary’s Light foi formulado para iluminar a nossa 
mente com uma maior consciência da verdade e do 
discernimento, num momento em que o mundo necessita 
de um raio de luz inspiradora. Mary explicou que muitas 
vezes pensa em misturas novas baseadas em fórmulas que 
Gary elaborava em casa e, devido à sua relação próxima, 
muitas vezes deu vida a coisas novas através da sua 
compreensão de Gary e às ideias que tem.

Alguns destes óleos têm uma grande história de utilização 
e outros foram descobertos há relativamente pouco 
tempo, mas esta combinação de óleos tem uma fascinante 
variedade de diferentes componentes que dão apoio ao 
corpo, mente e alma. Os aromas quentes da canela e 
do cistus, a riqueza da mirra e da erva-limão e as notas 
reveladoras do olíbano, dourado azul, eucalyptus radiata 
e hissopo promovem uma experiência rejuvenescedora 
e harmonizante. O seu aroma é tão suave, elegante 
e perfeitamente equilibrado que te dá uma sensação 
calmante de força que faz com que te sintas em ligação 
e protegido, ao mesmo tempo que te enche o coração de 
alegria e paz.

Tamanho: 5 ml Código: 36711

• Casca de canela: aroma clássico e purificante 

que contém o componente de ocorrência natural 

cinamaldeído

• Erva-limão: aroma revigorante que contém 

o componente de ocorrência natural geranial

• Mirra: aroma terroso e estimulante

• Eucalyptus radiata: aroma refrescante e revigorante 

que contém o componente de ocorrência natural 

eucaliptol

• Olíbano sagrado: aroma intenso que contém o 

componente de ocorrência natural alfa-pineno

• Cistus: fragrância a mel que contém o componente de 

ocorrência natural alfa-pineno

• Dorado azul: aroma fresco que contém o componente 

de ocorrência natural eucaliptol

• Hissopo: aroma ligeiramente doce que promove uma 

sensação de equilíbrio e liberdade

• Petitgrain: aroma refrescante e estimulante que 

contém o componente de ocorrência natural limoneno

• Tem um aroma quente, condimentado e doce 

• Refresca o teu ambiente pessoal com um aroma rico 

e purificante

• Inspira o bem-estar e um estilo de vida saudável

• Contém componentes fundamentais como 

cinamaldeído, alfa-pineno, eucaliptol e geranial

GARY’S LIGHT

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS



Formulamos a mistura de óleos essenciais Gary's Light, exclusiva 
da Young Living, para o corpo, a mente e a alma num momento em 
que o mundo necessita de um raio de luz inspiradora. O fundador 
da Young Living, Gary Young, dedicou a sua vida ao estudo, à 
descoberta e à investigação dos óleos essenciais e à criação 
de misturas únicas e exclusivas. Esta mistura reflete os óleos e 
combinações que cativaram a imaginação de Gary durante anos.

Refletindo sobre a paixão, o legado e o impacto de Gary, Mary Young
ganhou inspiração para dar vida a esta mistura e partilhar esse 
legado, combinando óleos que contam com uma história ancestral e 
que ainda são utilizados hoje em dia, bem como outros que incluem 
componentes específicos para determinadas necessidades em 
concreto. Depois da sua morte, o rico aroma com notas distintas de 
Gary's Light vai ajudar-te a celebrar o seu legado e a encontrar a 
coragem, a esperança e a ligação para partilhar a tua própria luz 
com o mundo.

INGREDIENTES 
 
Óleo de casca de Cinnamomum zeylanicum* (Canela), óleo de Cymbopogon 
flexuosus* (Erva-limão), óleo de Commiphora myrrha* (Mirra), óleo de Cistus 
ladaniferus* (Cistus), óleo de folha de Eucalyptus radiata*, óleo da resina de 
Boswellia sacra* (Olíbano sagrado), óleo de semente de Hyptis suaveolens* 
(Dorado azul), óleo de folha de Hyssopus officinalis* (Hissopo), óleo de folha/
ramo de Citrus aurantium amara* (Laranja amarga). 

Pode conter: benzoato de benzilo**, cinamal**, álcool cinamílico**, citral**, 
citronelol**, eugenol, geraniol**, isoeugenol**, limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro 
** Componentes naturais de óleos essenciais

Aplicar na zona desejada. Em caso 
de sensibilidade, dilui 15 gotas em 
10 ml de Young Living V-6®.

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo. Evitar o contacto com 
os olhos e as membranas mucosas. Se estiveres 
grávida ou em período de amamentação, se 
tiveres alguma condição médica ou estiveres a 
tomar algum tipo de medicamento, consulta um 
profissional de saúde antes de usar.

USOS SUGERIDOS PRECAUÇÕES

HISTÓRIA DO PRODUTO

GARY’S LIGHT


