
• Zuiver Seed to Seal®-gecertificeerd vanille-oleohars 
in gefractioneerde kokosolie

• Warme, volle, zoete geur

• Harmonieus 

• Kalmerend

• Verzorgt en hydrateert de huid en het haar

• Past goed bij etherische oliën

• Zorgt bij gebruik op de huid voor een geruststellend en 
uitnodigend gevoel 

• Wekt fijne herinneringen op

• Bevat de natuurlijke bestanddelen vanillin en 
vanillezuur

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

Vanille heeft een warme, volle en enigszins zoete geur die tot de 
meest populaire en meest herkenbare geuren ter wereld hoort. 
Vanilla van Young Living heeft een zacht, uitnodigend karakter 
en een harmonieuze geur die bij gebruik op de huid aangename 
herinneringen opwekt.

Onze vanille-oleohars wordt op ethische wijze verkregen uit 
bonen die in het noordwesten van Madagasker groeien. De 
unieke extractiemethode die hiervoor gebruikt wordt, is speciaal 
ontwikkeld voor Young Living. Dit proces geeft onze Vanilla zijn 
volle, klassieke geur en zorgt ervoor dat de olie zeer goed past 
bij andere Young Living-oliën. Om de juiste vanille-oleohars 
te verkrijgen, moet het van nature verkregen ethylalcohol uit 
Franse suikerbieten verwijderd worden, waarna het product 
verwerkt wordt met gefractioneerde kokosolie. Terwijl veel 
vanilleproducten op de markt synthetisch zijn, is Vanilla van 
Young Living zuiver en getest op kwaliteit in lijn met onze strikte 
Seed to Seal®-kwaliteitsstandaarden.

Vanilla heeft een zuivere, volle geur die kan veranderen afhankelijk 
van hoe je de olie gebruikt. Deze olie versterkt en vult een breed 
scala aan andere geuren aan. Breng Vanilla aan op de huid om 
een geruststellend, verwelkomend gevoel te stimuleren en te 
genieten van de kalmerende geur. Combineer met je favoriete 
Young Living-oliën om een uniek parfum samen te stellen.

Inhoud 5 ml Productnr. 35113

VANILLA



• Creëer een warme en geruststellende sfeer met Vanilla

• Gebruik als basis voor geuren in huis en combineer 
met kaneel, ylang-ylang, sinaasappel of een andere 
favoriete olie

• Combineer met je favoriete etherische oliën en stel je 
eigen persoonlijke geur samen

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en slijmvliezen 
houden. Raadpleeg een arts als je zwanger bent, 
borstvoeding geeft, medicijnen neemt of een medische 
aandoening hebt.

Vanilla planifolia (vanille-extract), capryl/
caprinezuurtriglyceride (gefractioneerde kokosolie)

Zuiver vanille-oleohars in gefractioneerde kokosolie

AANBEVOLEN GEBRUIK

WAARSCHUWINGEN INGREDIËNTEN

INSTRUCTIES

Breng aan op de gewenste plek. Bij 
gevoeligheid zoals nodig verdunnen met 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil 
Complex.

VANILLA

Vanille is afkomstig van de Vanilla planifolia, een orchidee die 
lange vruchten produceert. Het verkrijgen van vanille neemt veel 
tijd in beslag, het kan namelijk tot wel vier jaar duren voordat de 
plant volwassen is. De plant produceert orchideebloesems die 
slechts 24 uur bloeien en binnen acht tot twaalf uur met de hand 
bestoven moeten worden zodat de vruchten kunnen groeien. 
Het hele proces - groeien, bestuiven, drogen en voorbereiden op 
de export - duurt ongeveer een jaar.

Vanilla van Young Living is strikt genomen geen extract of 
essence. Deze bevatten voornamelijk alcohol en passen niet 
goed bij etherische oliën. Het D. Gary Young Research Institute 
merkte deze tekortkoming in reguliere vanille-extracten en 
vanille-essences op en ging aan de slag om een vanille-
product te ontwikkelen dat voldoet aan onze Seed to Seal®-
kwaliteitsstandaarden en goed past bij onze etherische oliën. 
Ze hebben ruim een jaar gezocht naar het juiste product en 
door gebruik te maken van een unieke extractiemethode voor 
de vanille-oleohars en gefractioneerde kokosolie hebben ze 
uiteindelijk een vanille gevonden die niet alleen zuiver is, maar 
ook mooi past bij etherische oliën.

GESCHIEDENIS


