
• Čistá vanilková olejová pryskyřice certifikovaná na postup 
Seed to Seal® ve frakcionovaném kokosovém oleji

• Teplá, výrazná, sladká vůně

• Vyrovnaná vůně 

• Zklidňující vůně

• Pečuje o pokožku a vlasy a hydratuje je

• Krásně se hodí k esenciálním olejům

• Při nanesení vytváří utěšující, přívětivé pocity 

• Při inhalaci vyvolává díky své nostalgické vůni příjemné 
vzpomínky

• Obsahuje přirozeně se vyskytující složky vanilin 
a kyselinu vanilinovou

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Díky své teplé, výrazné, sladké vůni je vanilka jednou 
z  nejoblíbenějších a  nejrozpoznatelnějších vůní na světě. 
Exkluzivní olejová pryskyřice Vanilla společnosti Young Living má 
jemný, příjemný charakter s vyrovnanou vůní, která při lokálním 
nanesení vyvolává příjemné vzpomínky.

Naše eticky získaná, čistá olejová pryskyřice Vanilla, která se 
extrahuje z lusků rostoucích v severozápadní části Madagaskaru, 
je vyrobena pomocí jedinečné metody extrakce vyvinuté pro 
společnost Young Living. Díky tomuto postupu si naše olejová 
pryskyřice Vanilla udržuje svou výraznou, typickou vůni a velice 
dobře se hodí k  esenciálním olejům Young Living. Získání té 
správné vanilkové olejové pryskyřice zahrnuje odstranění 
přirozeně získaného ethanolu z francouzské cukrové řepy. Poté je 
produkt zpracován s frakcionovaným kokosovým olejem. Ačkoli 
je mnoho vanilkových produktů na trhu syntetických, olejová 
pryskyřice Vanilla od Young Living je čistý a  kvalitní produkt, 
který splňuje náš přísný závazek kvality Seed to Seal®.

Olejová pryskyřice Vanilla má čistou, výraznou vůni, která se 
může lehce změnit v  závislosti na způsobu jejího použití. Také 
zvýrazňuje a  doplňuje velké množství dalších vůní. Naneste 
olejovou pryskyřici Vanilla, abyste navodili utěšující, přívětivé 
pocity a  užili si její přirozeně zklidňující vůni. Smíchejte či 
vrstvěte ji s vašimi oblíbenými esenciálními oleji Young Living pro 
vytvoření vaší vlastní osobní vůně.

Velikost produktu 5 ml Položka č. 35113

VANILLA



• Vytvořte teplé, utěšující prostředí díky zklidňující vůni 
olejové pryskyřice Vanilla

• Použijte jako základní vůni pro domácí vůně 
a zkombinujte s olejem Cinnamon Bark, Ylang Ylang, 
Orange, nebo jakýmikoli vašimi oblíbenými oleji

• Zkombinujte olejovou pryskyřici Vanilla s vašimi 
oblíbenými esenciálními oleji a vytvořte vaši vlastní 
osobní vůni

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. 
Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. Pokud jste těhotná, 
kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou nemocí, před 
použitím kontaktujte lékaře.

Výtažek z plodů vanilky (Vanilla planifolia) a kaprilový/
kaprinový triglycerid (frakcionovaný kokosový olej)

Čistá vanilková olejová pryskyřice ve frakcionovaném 
kokosovém oleji

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ SLOŽENÍ

POKYNY

Naneste na požadované oblasti. 
V případě citlivosti zřeďte podle potřeby 
olejem Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex.

VANILLA

Olejová pryskyřice Vanilla se vyrábí z  rostliny Vanilla planifolia, 
což je orchidej, na které rostou dlouhé vanilkové lusky. Postup 
získání vanilky je rozsáhlý a může trvat až čtyři roky, než šlahouny 
rostliny dozrají. Šlahouny produkují květy orchideje, které kvetou 
pouze 24 hodin a musí být ručně opilovány během 8 až 12 hodin, 
aby vanilkový lusk vyrostl. Celý postup  –  růst, opylení, sušení 
a příprava na vývoz – trvá přibližně rok.

Vanilla společnosti Young Living není čistě extrakt nebo silice. Ty 
obsahují převážně alkohol a nekombinují se dobře s esenciálními 
oleji. Vědečtí pracovníci z institutu D. Gary Young Research Institut 
si všimli těchto vad v  běžných vanilkových extraktech a  silicích 
a pracovali na nalezení vanilkového produktu, který by vyhovoval 
našemu závazku kvality Seed to Seal® a dobře by se kombinoval 
s  našimi esenciálními oleji. Nalezení správného produktu trvalo 
více než rok. Díky využití přelomové metody extrakce pomocí 
vanilkové olejové pryskyřice a  frakcionovaného kokosového 
oleje nakonec objevili produkt Vanilla, který je čistý a zároveň se 
nádherně hodí k esenciálním olejům.

PŮVOD PRODUKTU


