
Uleiul Gary`s Light este formulat cu intenția de a ne ajuta 
să găsim o conștientizare mai mare a adevărului și a 
discernământului - cu siguranță ceva de care avem nevoie 
în aceste zile. Mary a explicat că s-a gândit adesea la noi 
amestecuri bazate pe formulele pe care Gary le făcuse 
acasă și, datorită relației lor strânse, a scos adesea la 
iveală lucruri noi despre felul în care îl vedea ea pe Gary și 
a impresiilor pe care le-a avut.

Unele dintre uleiuri au o istorie bogată de utilizare 
antică, iar altele au fost descoperite relativ recent, dar 
această combinație de uleiuri are o gamă fascinantă de 
constituenți diferiți care susțin corpul, mintea și sufletul. 
Mirosurile calde de scorțișoară și cistus, bogăția smirnei și 
a lămâiței, precum și notele revitalizante ale tămâiei, ale 
pignutului, eucaliptului radiata și ale izopului, promovează 
o experiență de întinerire și armonizare. Aroma este atât 
de senină, elegantă și perfect echilibrată, pentru a-ți oferi 
un sentiment calmant de putere care te face să te simți 
echilibrat și protejat și, în același timp, îți umple inima de 
bucurie și pace.

Volumul produsului: 5 ml Articol nr. 36711

• Cinnamon Bark: O aromă caldă, purificatoare 

care conține constituentul natural cinamaldehidă. 

Lemongrass: Aromă revigorantă care conține 

constituentul natural geranial

• Myrrh: Aromă pământească, înălțătoare

• Eucalyptus Radiata: O aromă revigorantă, plină de 

prospețime care conține constituentul eucaliptol

• Sacred Frankincense: Aromă echilibrantă care conține 

constituentul natural alfa-pinen 

• Cistus: O aromă ca de miere care conține 

constituentul natural alfa-pinen

• Dorado Azul: Aromă proaspătă care conține 

constituentul natural eucaliptol 

• Hyssop: O aromă dulce care promovează un sentiment 

de echilibru și eliberare

• Petitgrain: Aromă revigorantă, înălțătoare care conține 

constituentul natural limonen 

• Are un miros cald, intens și dulce 

• Împrospătează-ți spațiul personal cu o aromă bogată, 

purificatoare 

• Inspiră un stil de viață sănătos și o stare de bine 

• Conține constituenții cheie: cinamaldehidă,  

alfa-pinenă, eucaliptol și geranial

GARY’S LIGHT

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 



Am formulat uleiul Gary`s Light, exclusiv la Young Living, pentru 
corp, minte și suflet într-un moment în care lumea are nevoie de 
o rază de lumină inspirațională. Fondatorul Young Living Gary 
Young și-a petrecut viața dedicat studiului, descoperirii și cercetării 
uleiurilor esențiale și creând amestecuri unice și exclusive. Acest 
amestec reflectă uleiuri și perechi care au captat imaginația lui 
Gary de ani de zile.

În timp ce reflecta asupra pasiunii, moștenirii și impactului lui Gary, 
Mary Young a fost inspirată de Gary pentru a aduce acest amestec 
la viață pentru a împărtăși moștenirea, cu uleiuri cu fundaluri 
antice și cu utilizări care rezonează astăzi, precum și altele care 
prezintă compuși specifici pentru nevoi specifice. Aroma bogată 
și stratificată a uleiului Gary`s Light te va ajuta să sărbătorești 
moștenirea lui Gary, pentru a găsi curajul, speranța și temelia 
pentru a-ți împărtăși lumina cu lumea.

INGREDIENTE 
 
Cinnamomum zeylanicum* (ulei de scoarță de scorțișoară), Cymbopogon 
flexuosus* (ulei de lămâiță), Commiphora myrrha* (ulei de smirnă), Cistus 
ladaniferus* (ulei de cistus), ulei de frunze de Eucalyptus radiata*, Boswellia 
sacra* (ulei de rășină de tămâie), Hyptis suaveolens* (ulei de semințe de pignut), 
Hyssopus officinalis* (ulei de frunze de izop), Citrus aurantium amara* (ulei de 
frunze/ramuri de portocale amare). 
 
Poate conține: benzoat de benzil **, Cinnamal **, alcool cinamilic **, Citral **, 
Citronellol **, Eugenol **, Geraniol **, Isoeugenol **, Limonene **, Linalool **.

* Ulei esențial 100% pur  
**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale

Aplică pe zona dorită. În cazul unei 
sensibilități, diluează 15 picături în 
10 ml de Young Living V-6®. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Doar pentru uz extern. Evită contactul 
cu ochii și cu  membranele mucoase.  
Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune 
medicală, consultă un cadru medical 
înainte de folosirea acestui produs. 

UTILIZĂRI RECOMANDATE AVERTISMENTE

CONTEXTUL PRODUSULUI

GARY’S LIGHT


