
Gary's Light skapades för att hjälpa oss blir mer medvetna 
om sanning och vårt omdöme – i en tid då världen kan 
behöva en inspirerande ljusglimt. Mary har berättat att 
hon ofta tänkte på nya blandningar baserade på recept 
som Gary hade skapat hemma. På grund av den nära 
relation de hade tog hon fram nya produkter genom sin 
förståelse om Gary och de intryck hon hade.

Vissa oljor har använts historiskt och andra är relativt nya 
upptäckter, men denna oljekombination har fascinerande 
ingredienser som stöder kropp, sinne och själ. De varma 
dofterna av kanel och cistros, rik myrra och citrongräs, 
och de uppfriskande noterna av rökelseträd, Dorado Azul, 
Eucalyptus radiata och isop ger en energigivande och 
harmonifylld upplevelse. Doften är så len, elegant och 
perfekt balanserad att den ger dig en känsla av styrka och 
trygghet samtidigt som den fyller ditt hjärta med glädje 
och lugn.

Produktstorlek 5 ml  Artikelnummer 36711

• Cinnamon Bark: Värmande, renande doft som 

innehåller den naturligt förekommande beståndsdelen 

kanelaldehyd

• Lemongrass: Energigivande doft som innehåller den 

naturligt förekommande beståndsdelen geranial

• Myrrh: Jordig, uppiggande doft

• Eucalyptus radiata: Uppfriskande, energigivande 

doft som innehåller den naturligt förekommande 

beståndsdelen eukalyptol 

• Sacred Frankincense: En lugnande doft som innehåller 

den naturligt förekommande beståndsdelen alfapinen

• Cistus: Honungsliknande doft som innehåller den 

naturligt förekommande beståndsdelen alfapinen

• Dorado Azul: Fräsch doft som innehåller den naturligt 

förekommande beståndsdelen eukalyptol 

• Hyssop: En lite söt doft som främjar en känsla 

av balans och frigörelse

• Petitgrain: Uppfriskande doft som innehåller den 

naturligt förekommande beståndsdelen limonen

• Har en varm, kryddig, söt doft 

• Fräschar upp din omgivning med en rik, renande arom

• Inspirerar till en hälsosam livsstil och välmående

• Innehåller huvudbeståndsdelarna kanelaldehyd, 

alfapinen, eukalyptol, and geranial

GARY'S LIGHT

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Vi skapade Gary’s Light, som bara finns hos Young Living, för 
kropp, själ och sinne i en tid då världen kan behöva en inspirerande 
ljusglimt. Young Living-grundaren Gary Young ägnade sitt liv åt att 
studera, upptäcka och utforska eteriska oljor och med att skapa unika 
blandningar. Denna blandning innehåller oljor och blandningar som 
Gary funderade på i flera år.

Mary Young reflekterade över Garys passion, livsverk och inflytande
och skapade denna blandning för att föra vidare hans livsverk. 
Blandningen innehåller oljor från forna tider men med 
användningsområden som passar i vår moderna tid, samt andra 
oljor som har mycket specifika egenskaper. Efter hans bortgång kan 
Gary’s Light hjälpa dig att hylla hans livsverk med en doft som ger 
dig mod, hopp och hjälper dig att sprida ditt eget ljus i världen.

INGREDIENSER 
 
Olja av Cinnamomum zeylanicum* (kanel), olja av Cymbopogon flexuosus* 
(citrongräs), olja av Commiphora myrrha* (myrra), olja av Cistus ladaniferus* 
(cistros), olja av blad från Eucalyptus radiata* (pepparmintseukalyptus), hartsolja av 
Boswellia sacra* (äkta rökelseträd), fröolja av Hyptis suaveolens* (Dorado azul), olja 
av blad från Hyssopus officinalis* (isop), olja av blad/kvistar från Citrus aurantium 
amara* (pomerans).
 
Kan innehålla: bensylbensoat**, cinnamal**, kanelalkohol**, citral**, citronellol**, 
eugenol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**.

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

Applicera på önskat område. 
Om känslighet uppstår, späd 
ut 15 droppar med 10 ml 
Young Living V-6®.

Förvaras utom räckhåll för barn. 
Endast för utvärtes bruk. Undvik 
kontakt med ögon och slemhinnor. 
Rådgör med läkare före användning 
om du är gravid, ammar, tar någon 
medicin eller har någon sjukdom.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING VARNING

PRODUKTBAKGRUND

GARY'S LIGHT


