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Produs Vegan Vegetarian 
Preparat cu ingrediente  

care nu conțin gluten
Informații suplimentare

Uleiuri esențiale   
Uleiuri esențiale - Amestecuri •  •   •   
Uleiuri esențiale - Roll-on-uri •  •   •   
Uleiuri esențiale - Individuale •  •   •   
Uleiuri esențiale - Plus •  •   •   
Uleiuri de masaj •  •   Uleiul din germeni de grâu poate conține proteina 

de gluten.

Acasa cu Thieves®

Săpun Thieves®/  
Săpun de curățare

•  •  Nu se utilizează ingrediente care conțin gluten,  
dar ovăzul poate fi amestecat cu gluten

Thieves® Washing-Up Liquid •  •  •  
Săpun spumant pentru mâini 
Thieves®

•  •  •  

Detergentul de uz casnic Thieves® 
Household Cleaner

•  •  •  

Săpun pentru haine Thieves® •  •  •  
Pulverizatorul Thieves® •  •  •  
Gelul purificator pentru mâini 
Thieves®

•  •  •  

Thieves® Kitchen & Bath Scrub •  •  •  Nu conține ingrediente cu gluten, dar nici nu a  
fost certificat ca fiind “fără gluten”

Îngrijire dentară Thieves®  
Pasta de dinți cu efect de albire 
Thieves® 

•   •   Nu este vegan din cauza fabricării cu gumă 
xantan
 

Pastă de dinți AromaBright Thieves® •   •   •   
Ață dentară Thieves® •   •   •   
Apă de gură Thieves® Fresh  
Essence Plus 

•  •  •   

Pastă de dinți Dentarome Thieves® •   •   •   



Produs Vegan Vegetarian 
Preparat cu ingrediente  

care nu conțin gluten
Informații suplimentare

Îngrijire pentru corp
Deodorant AromaGuard®  
Mountain Mint
 

•   •  Nu este vegan din cauza cerii de albine

Deodorant AromaGuard®  
Meadow Mist

•   •  Nu este vegan din cauza cerii de albine

Bath & Shower Gel Base •  •   •  
Săpun Charcoal •  •   •  
Deodorant CinnaFresh •   •  Nu este vegan din cauza cerii de albine

CitraGuard Deodorant •   •  Nu este vegan din cauza cerii de albine

Pulverizator ClaraDerm •   •   •  
Unt de corp cu cocos și limete •   •   •  
Cool Azul Sports Gel •   •   •  
Dragon Time Bath & Shower Gel

Bile efervescente pentru duș `O 
briză de aer proaspăt`

•   •   •  

Evening Peace Bath & Shower Gel •   •   •  
Genesis Hand & Body Lotion •   •   Nu poate fi confirmat că nu conține gluten

Spray după plajă LavaDerm •   •   •  
LavaDerm Cooling Mist •   •   •  
Gel de baie și duș cu lavandă •   •   •  
Bile pentru baie cu lavandă cal-
mantă 

•   •   •  

Săpun spumant pentru mâini cu 
lavandă

•   •   •  

Loțiune pentru mâini și corp cu 
lavandă

Nu este vegană sau vegetariană din cauza mătăsii 
hidrolizate. Poate conține gluten din cauza unui 
ingredient derivat din orz.



Produs Vegan Vegetarian 
Preparat cu ingrediente  
care nu conțin gluten.

Informații suplimentare

Îngrijire pentru corp 
Săpun cu lavandă și fulgi de ovăz •   •   Poate să conțină gluten din cauza ovăzului folosit

Loțiune de protecție solară minerală 
SPF 50

•   •   Nu este vegan din cauza cerii de albine

Săpun spumant pentru mâini  
Lushious Lemon - 236,5 g

•   •   •   Deși nu există ingrediente care să conțină gluten 
în acest produs, acesta nu a fost testat pentru 
conținutul de gluten.

Uleiul de ras Mirah •   •   •   
Gel de baie și duș Morning Start •   •   •   
Săpun hidratant  
Mentă și lemn de cedru 

•   •   Poate conține gluten din cauza ovăzului folosit

Gel de baie și duș Sensation •   •   •   
Thieves Vapour Rub •   •   •   Deși nu există ingrediente care să conțină gluten 

în acest produs, acesta nu a fost testat pentru 
conținutul de gluten.

Săpun Valor® •   •   Poate conține gluten din cauza ovăzului folosit

Deodorant Valor® •   •   Nu este vegan din cauza cerii de albine.

Loțiune pentru mâini Winter Nights •   •   Deși în acest produs nu sunt folosite ingrediente 
care conțin gluten, nu a fost testat pentru conținu-
tul de gluten. În procesul de prelucrare a gumei 
xantan utilizate în acest produs pot fi folosite 
ingrediente non-vegane.

Săpun spumant pentru mâini Winter 
Nights

•   •   •   Deși nu există ingrediente care să conțină gluten 
în acest produs, acesta nu a fost testat pentru 
conținutul de gluten.

Bile efervescente pentru duș cu 
Young Living Citrus Fresh® 

•   •   •   

Bile relaxante pentru baie cu Young 
Living Stress Away®

•   •   •   

Menținerea sănătății și a siluetei

BLM •   Include colagen de pui și crustacee



Produs Vegan Vegetarian 
Preparat cu  

ingrediente care  
nu conțin gluten.

Informații suplimentare

Menținerea sănătății și a siluetei
BLOOM by Young Living  
Collagen Complete

•   Include colagen de la pești

Balance Complete •   Conține proteine din zer, iarbă de orz și lapte praf degresat

Batoane crocante cu fructe goji și 
cu ciocolată

•   Nu este vegan din cauza faptului că include concentrat de 
proteine din zer, izolat de proteine din zer și miere. Nu sunt 
fără gluten, deoarece în formulă se folosește alac. Alacul 
are un raport mai mic (2:1) pentru gliadină și gluten pentru o 
digestibilitate mai bună în comparație cu grâul roșu tare, dar 
conține totuși gluten și poate să nu fie adecvat pentru toate 
dietele.

Comfortone •   •   Nu poate fi garantat vegan

Detoxzyme •   •   Lactatele sunt folosite la obținerea unor  
ingrediente

Essentialzyme •   Sursa de tripsină este bovină. Pancreatina și  
pancreataza sunt de origine porcină.

Essentialzymes-4 •   Capsule bovine

Cerealele Gary`s True Grit Einkorn 
Flakes

•   •   Conține grâu de alac

Gary’s True Grit Einkorn Granola •   •   Conține grâu de alac

Golden Turmeric •   •   •   Deși nu există ingrediente care să conțină gluten în acest pro-
dus, acesta nu a fost testat pentru conținutul de gluten.

ICP •   •   Poate conține urme de gluten din tărâțe de ovăz

IlluminEyes •   •   Nu poate fi garantat vegan

Inner Defense •   Capsulă de pește

JuvaPower •   •   Nu este lipsit de gluten din cauza semințelor de  
orz germinate

Miere cu lavandă •   •   Conține miere 

Life 9 •   •   Nu este vegan din cauza surselor de probiotice

Master Formula •   •   •   
MegaCal •   •   •   



Produs Vegan Vegetarian 
Preparat cu  

ingrediente care  
nu conțin gluten.

Informații suplimentare

Menținerea sănătății și a siluetei
Capsulele MultiGreens Capsule de bovine și polen de albine utilizate. Nu este lipsit de 

gluten din cauza includerii concentratului de iarbă de orz

NingXia Red® •  •   •   
Fructe goji uscate NingXia Red •   •   •   
Ningxia Nitro •   •   Aromele naturale conțin ingrediente derivate din lapte

NingXia Zyng •  •  •   
OmegaGize3® •   Conține ingrediente derivate din pește

Olive Essentials •   •   •   
Protein Power Bites •   •   Conține ingrediente derivate din zer și ouă

Slique Bars •   •   Conține miere

Slique Tea Cinnamon  
Oolong Cacao

•   •   •   

Capsule Sulfurzyme •   •   •   
Super C •   •   •   
Super Cal •   Sunt utilizate capsule bovine

Super Vitamin D •   •   •   

Picături YL Vytalyte cu grepfrut și 
bergamotă 

•   •   •   

Picături YL Vytalyte cu limonadă  
cu lavandă

•   •   •   

Îngrijirea părului
Balsam Copaiba Vanilla  
Moisturising Conditioner 

•   •   Conține proteină de mătase

Șampon Copaiba-Vanilla  
Moisturising Shampoo

•   •   Conține proteine de mătase și cheratină de origine animală

Lavender Mint Daily Conditioner •   •   Conține proteine de mătase

Lavender Mint Daily Shampoo •   •   Conține proteine de mătase și cheratină de origine animală

Balsam Lavender Volume  
Conditioner

Conține proteine de mătase  Nu este lipsit de gluten din cauza 
proteinei de grâu și a uleiului de germeni de grâu



Produs Vegan Vegetarian 
Preparat cu ingrediente  
care nu conțin gluten.

Informații suplimentare

Îngrijirea părului
Lavender Volume Shampoo Conține cheratină de origine animală. Nu este 

lipsit de gluten din cauza proteinelor de grâu  
hidrolizate și a uleiului de germeni de grâu.

Ulei pentru păr Mirah Lustruous  
Hair Oil

•   •   Lauratul de izoamil este parțial derivat din grâu 
sau orz, dar nu conține gluten.

KidScents®
Pasta de dinți KidScents® Slique  •   •   •   
Șampon KidScents® •   •   •   
KidScents® MightyPro •   •   •   
KidScents® MightyZyme •   Laptele și grâul sunt folosite în fermentarea  

enzimelor

Nature’s Ultra

Cinnamon CBD Oil •   •   •   

Citrus CBD Oil •   •   •   
Cool Mint CBD Oil •   •   •   
Calm CBD Roll-On •   •   •   
Alifie pentru mușchi CBD •   •   Nu este vegan din cauza includerii cerii de albine

CBD Beauty Boost  •   •   •   Deși nu există ingrediente care să conțină gluten 
în acest produs, acesta nu a fost testat pentru 
conținutul de gluten.

Îngrijire personală 

ART® Gentle Cleanser •   •   •   
ART® Light Moisturiser •   •   Conține ceară de albine poligliceril-3

ART® Refreshing Toner •   •   •   
ART® Renewal Serum •   •   Nu poate fi garantat fără gluten



Produs Vegan Vegetarian 
Preparat cu ingrediente  

care nu conțin gluten
Informații suplimentare

Îngrijire personală 
Demachiant BLOOM by Young  
Living Brightening Cleanser

•   •   Nu este vegan din cauza fabricării cu gumă 
xantan 

Esența BLOOM by Young Living 
Brightening Essence 

•   •   Nu este vegan din cauza fabricării cu gumă 
xantan 

Loțiunea BLOOM by Young Living 
Brightening Lotion

•   •   Nu este vegan din cauza fabricării cu gumă 
xantan 

Clary Sage Floral Water •   •   •   
Apă florală Lavender •   •   •   
Balsamuri de buze •   •   Conține ceară de albine 

Demachiant Mirah Luminous 
Cleansing Oil

•   •   •   

Orange Blossom Facial Wash •   •   •   
Balsamul Rose Ointment •   •   •   
Apă florală Rosemary •   •   •   
Sandalwood Moisture Cream •   Nu este vegan din cauza fabricării gumei xantan 

Acest produs nu este lipsit de gluten din cauza 
proteinei de grâu hidrolizate și a amidonului de 
grâu din produs.

Satin Facial Scrub, Mint •   •   Nu este vegan din cauza fabricării cu gumă 
xantan.

Wolfberry Eye Cream •   •   Nu este lipsit de gluten din cauza proteinelor de 
grâu hidrolizate, a amidonului de grâu hidrolizat și 
a extractului de orz (Hordeum Distichon).

Savvy Minerals by Young Living®
Farduri de obraz •   •   •   
Farduri de pleoape •   •   •   
Fonduri de ten •   •   •   
Luciuri de buze •   •   Conține ceară de albine



Produs Vegan Vegetarian 
Preparat cu  

ingrediente care  
nu conțin gluten.

Informații suplimentare

Savvy Minerals by Young Living®
Lip Luxe •   •   •   Deși nu există ingrediente care să conțină gluten utilizate în 

formularea Lip Luxe, ovăzul poate fi o problemă alergenică pentru 
unele persoane. Cu toate acestea, trebuie să știți că uleiul de ovăz 
nu conține proteine de ovăz - Avena Sativa (uleiul din semințe de 
ovăz) este un ulei de ovăz nemodificat genetic, care nu conține 
gluten și care nu ar trebui să ridice probleme.

Rujuri •   •   Conțin ceară de albine

Corectori lichizi •   •   •   
Fond lichid de ten •   •   •   
Rimeluri •   •   Conține ceară de albine

Mattifying Primer •   •   Nu există ingrediente derivate din plante care conțin gluten; cu 
toate acestea, acest produs nu a fost testat și nici nu se poate 
garanta că nu conține gluten.

Poppy Seed Lip Scrub •   •   Conține ceară de albine

Veil •   •   •   
Makeup Remover Wipes •   •   •   Nu este testat ca produs fără gluten

Seedlings®
Loțiune pentru bebeluși Seedlings® •   •   •   
Ulei pentru bebeluși Seedlings® •   •   •   
Șampon pentru bebeluși Seedlings® •   •   •   
Șervețelele umede pentru bebeluși 
Seedlings®

•   •   •   

Cremă pentru scutece Seedlings •   •   Nu este vegan din cauza includerii cerii de albine

Produse Shutran®
Loțiune de curățare Shutran® 3 în 1 
pentru bărbați

•  •   •   

Săpun Shutran® •   •   •   
Ulei Shutran® pentru barbă •   •   Deși nu există ingrediente care să conțină gluten în acest produs, 

acesta nu a fost testat pentru conținutul de gluten.

Shutran® Shave Cream •   •   Nu este vegan din cauza includerii cerii de albine


