
• Gryna, „Seed to Seal“ sertifikuota vanilės aliejingoji 
derva frakcionuotame kokosų aliejuje

• Šiltas, ryškus, saldus aromatas

• Balansuojantis aromatas 

• Raminantis kvapas

• Kondicionuoja ir drėkina odą bei plaukus

• Lengva maišyti su eteriniais aliejais

• Tepant odą juntama jaukumu persmelkta aromatinė 
patirtis 

• Nostalgiškas aromatas skatina malonius prisiminimus

• Sudėtyje yra gamtinės kilmės sudedamųjų dalių – 
vanilino ir vanilino rūgšties

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

Šiltas, ryškus ir švelniai saldus vanilių aromatas – vienas 
populiariausių ir lengviausiai atpažįstamų. „Young Living“ 
vanilės aliejingoji derva (oleorezinas) – švelni, pasižyminti 
balansuojančiu aromatu ir kelianti jaukumo nuotaiką. Šiuo 
produktu galima tepti odą.

Etiškai išgauta gryna vanilės aliejingoji derva (oleorezinas) 
pagaminta iš šiaurės vakarų Madagaskaro regione užaugintų 
pupelių. Ji gaminama naudojant unikalų „Young Living“ 
ekstrakcijos metodą. Šis procesas leidžia vanilei išlaikyti sodrų, 
klasikinį aromatą ir ypač gerai susimaišo su „Young Living“ 
eteriniais aliejais. Siekiant tinkamai pagaminti vanilės oleoreziną, 
iš Prancūzijos cukrinių runkelių pašalinamas natūraliai 
išgaunamas etilo alkoholis, o tada produktas apdorojamas 
frakcionuotu kokosų aliejumi. Nors daugelis rinkoje esančių 
vanilės gaminių yra sintetiniai, „Young Living“ vanilės produktas 
„Vanilla“ yra grynas ir patikrintos kokybės, kad atitiktų mūsų 
griežtą „Seed to Seal®“ kokybės įsipareigojimą.

Vanilės pasižymi grynu, ryškiu aromatu, kuris gali skirtis, 
priklausomai nuo naudojimo paskirties. Vanilės taip pat gali 
sustiprinti ar papildyti įvairius kitus kvapus. Tepkite odą vanilės 
gaminiu „Vanilla“, siekdami mėgautis jaukiu, maloniu, natūraliai 
raminančiu aromatu. Maišykite ir derinkite šį gaminį su 
pamėgtais „Young Living“ eteriniais aliejais, jog susikurtumėte 
asmeninius kvepalus.

Prekės dydis 5 ml Prekės nr. 35113

VANILLA



• Pasitelkę raminantį vanilės aromatą, sukurkite šiltą, 
jaukią nuotaiką

• Galite naudoti šį gaminį kaip aromatinį pagrindą, 
kurdami namų kvepalus ir derindami su cinamonų, 

kanangų, apelsinų ar kitais pamėgtais eteriniais 
aliejais

• Maišykite „Vanilla“ su mėgstamiausiais eteriniais 
aliejais ir susikurkite asmeninius kūno kvepalus

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų į akis 
ir ant gleivinių.  Nėštumo metu, maitinant krūtimi, 
vartojant vaistus ar sergant kokiomis nors ligomis prieš 
naudojant reikia pasitarti su gydytoju.

Vanilla planifolia (vanilės) vaisių ekstraktas ir kaprilo / 
kaprio trigliceridas (frakcionuotas kokosų aliejus)

Gryna vanilės aliejingoji derva frakcionuotame kokosų 
aliejuje

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAI INGREDIENTAI

INSTRUKCIJOS

Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. 
Jei oda jautri, atskieskite pagal poreikį su 
baziniu aliejumi „Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex“.

VANILLA

Vanilės aliejingoji derva (oleorezinas) gaminama iš vanilės augalo 
(Vanilla planifolia) – orchidėjos, auginančios ilgas vanilės pupelių 
ankštis. Vanilės išgavimo procesas yra sudėtingas, nes šiam 
vijokliniam augalui subręsti prireikia iki keturių metų. Šis vijoklinis 
augalas išaugina orchidėjų žiedus, kurie žydi tik 24 valandas; 
šie turi būti apdulkinami rankomis per 8–12 valandų, kad augtų 
pupelių ankštys. Visas procesas – auginimas, apdulkinimas, 
džiovinimas, brandinimas ir paruošimas eksportui – trunka apie 
vienerius metus.

„Young Living“ vanilės gaminys „Vanilla“ nėra griežtai laikomas 
ekstraktu ar absoliutu (pastaruosiuose daugiausiai yra alkoholio 
ir jie sunkiai maišosi su eteriniais aliejais). Pastebėję šiuos 
populiarių vanilės ekstraktų ir absoliutų trūkumus, „D. Gary 
Young Research Institute“ tyrimų instituto darbuotojai siekė 
atrasti vanilės produktą, kuris atitiktų „Seed to Seal“ kokybės 
įsipareigojimus ir kuris gerai maišytųsi su mūsų eteriniais aliejais. 
Jie ieškojo tinkamo produkto daugiau nei metus. Pasitelkus 
pirmąjį tokio tipo ekstrahavimo metodą su vanilės aliejingąja 
derva ir frakcionuotu kokosų aliejumi, galiausiai sukurtas 
vanilės produktas, kuris yra ne tik grynas, bet ir gerai maišosi su 
eteriniais aliejais.

PRODUKTO INFORMACIJA


