
• Puhdas Seed to Seal -sertifioitu Vanilla-oleohartsi 
fraktioidussa kookosöljyssä

• Lämmin, runsas ja makea aromi

• Tasapainottava aromi 

• Rauhoittava tuoksu

• Hoitaa ja kosteuttaa ihoa

• Sekoittuu hyvin eteeristen öljyjen kanssa

• Luo lohduttavan ja ystävällisen ympäristön 

• Vanillan nostalginen tuoksu edesauttaa upeiden 
muistojen muodostumista

• Sisältää luonnollisesti esiintyviä ainesosia, 
kuten vanilliinia ja vanilliinihappoa

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

Vanilja on yksi suosituimpia tuoksuja ympäri maailman, ja sen 
tuoksu on lämmin ja makea. Young Livingin Vanilla-oleohartsin 
tuoksu on hellä ja positiivinen, ja kun sitä levitetään iholle, se tuo 
mieleen hyviä muistoja.

Puhdasta ja eettisesti hankittua vaniljan oleohartsia saadaan 
Madagaskarin koillisosassa kasvavista pavuista. Kehittämämme 
erittämisprosessi varmistaa, että Vanillassa säilyy sen klassinen 
tuoksu. Juuri oikeanlaisen vaniljan oleohartsin saaminen 
vaatii, että ranskalaisista sokerijuurikkaista poistetaan niissä 
luonnollisesti esiintyvä etyylialkoholi. Kun tämä on tehty, tuote 
prosessoidaan fraktioidulla kookosöljyllä. Markkinoilla on monia 
synteettisiä vaniljatuotteita, mutta Young Livingin vaniljan laatu 
on huolellisesti testattua, ja vanilja täyttää tarkat Seed to Seal® 
-laatuvaatimuksemme.

Vanillan tuoksu on puhdas ja runsas, ja tuoksu muuttuu 
hieman vaniljan erilaisten käyttötarkoitusten mukaan. Vanilla 
sopii upeasti yhteen monien erilaisten tuoksujen kanssa. 
Levitä Vanillaa iholle nauttiaksesi sen luomasta lohduttavasta 
tuntemuksesta sekä iloitse sen luonnollisesti rauhoittavasta 
tuoksusta. Kokeile lisätä Vanillaa Young Living -öljyihin 
luodaksesi oman henkilökohtaisen tuoksusi.

Koko 5 ml Tuotenumero 35113

VANILLA



• Vanillan rauhoittava tuoksu luo lämpimän ja 
lohduttavan ympäristön

• Voit käyttää sitä pohjatuoksuna kotihajusteille ja 
sekoittaa sitä Cinnamonin, Ylang Ylangin tai 
Orangen kanssa

• Voit myös kokeilla lisätä Vanillaa suosikkiöljyihisi ja 
luoda itsellesi oman henkilökohtaisen tuoksun

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain ulkoiseen 
käyttöön. Pidä poissa silmistä ja limakalvoilta. Jos 
olet raskaana, imetät tai jos sinulla on lääkitys 
tai diagnosoitu sairaus, kysy terveydenhuollon 
ammattilaiselta ennen tuotteen käyttöä sen 
soveltuvuudesta sinulle.

Vanilla planifolia  (vanilla) -hedelmäuute ja kapryyli-/
kapriinitriglyseridi (fraktioitu kookosöljy)

Puhdasta Vanilla-oleohartsia fraktioidussa kookosöljyssä

KÄYTTÖEHDOTUS
 

VAROITUKSET
 

AINESOSAT

OHJEET

Levitä haluamallesi ihoalueelle. Mikäli olet 
herkkäihoinen, laimenna Young Living 
V-6® -perusöljyllä.

VANILLA

Vanillaa saadaan Vanilla planifoliasta, pitkissä 
vaniljapaputangoissa kasvavista orkideoista. Vaniljaköynnöksen 
kypsymiseen saattaa mennä neljäkin vuotta. Vaniljaköynnös 
tuottaa orkidean kukkia, jotka elävät vain 24 tuntia, ja jotta 
orkidean kukista saataisiin vaniljatankoja, niiden tulee pölyttyä 
8-12 tunnin kuluessa. Koko prosessi kasvamisesta pölyttymiseen, 
kuivaamiseen, kypsytykseen ja maasta viemisen valmisteluun 
kestää noin vuoden.

Young Livingin Vanilla ei ole tarkasti ottaen uute tai absoluutti, 
koska suurin osa molemmista sisältää lähinnä alkoholia eivätkä 
ne sekoitu hyvin eteeristen öljyjen kanssa. Huomattuaan yleisten 
vaniljauutteiden ja absoluuttien epäkohdat, the D. Gary Young 
Research Institute alkoi kehittää vaniljatuotetta, joka sekä 
sekoittuisi hyvin eteeristen öljyjen kanssa että täyttäisi Seed 
to Seal -laatuvaatimukset. He etsivät yli vuoden juuri oikeaa 
tuotetta. Käyttämällä Young Livingin ainutlaatuista eritysmetodia 
vaniljaoleohartsiin ja kookosöljyyn, he saivat lopulta aikaan sekä 
puhtaan että hienosti eteeristen öljyjen kanssa sekoittuvat vaniljan.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT


