
před použitím poradit se 

zdravotnickým odborníkem.

•  Po aplikaci produktu nelze 

pokožku vystavovat až 12 

hodin přímému slunečnímu 

záření a ultrafialovému záření.

Složení
Olej z plodů Myristica fragrans, 

olej z listů Cinnamomum cassia, 

olej z listů/stonků Lippia alba, 

olej z listů Ocotea quixos, olej 

z Conyza canadensis, olej ze 

slupek Citrus limon, olej z plodů Piper nigrum, olej z 

Chamaecyparis obtusa, olej z listů Picea mariana.

Doplňkové produkty
•  Směs esenciálních olejů Build Your Dream

•  Směs esenciálních olejů Magnify Your Purpose

•  Směs esenciálních olejů Valor

•  Esenciální olej Hong Kuai

Údaje o produktu         Směs esenciálních olejů Light the Fire 5 ml                                       530408

Věděli jste o tom?
•  Kasie je stálezelená dřevina původem z jihu Číny, která patří do stejné čeledi jako skořice.
•  Tento specifický chemotyp mastrante (Lippia alba, chemotyp III) se pěstuje na naší ekvádorské farmě a 

dodává ho výhradně společnost Young Living.
•  Ocotea, původem z Jižní Ameriky, má vůni podobnou skořici a je to stálezelený strom z čeledi vavřínovitých.

L I G H T  T H E  F I R E ™ 
Souhrnné informace o výrobku
Hřejivé kořeněné aroma směsi Light the Fire™ obsahuje 

mastrante z farmy společnosti Young Living v Ekvádoru 

a smrk černý z kanadské farmy Northern Lights, spolu s 

muškátovým oříškem, kasií, ocoteou, turankou kanadskou, 

citronem, pepřem a hinoki. 

Tuto unikátní a nápaditou směs esenciálních olejů vytvořil 

D. Gary Young pro Mezinárodní reprezentační konferenci 

Young Living 2015. Rozptylte tuto směs pro inspirující vůni v 

jakémkoli prostředí nebo ji přidejte ke komplexu rostlinných 

olejů V-6™ pro intenzivní aromatický zážitek. Light the Fire 

obsahuje přirozeně se vyskytující složky beta-karyofylen, 

alfapinen, beta-pinen a limonen.

Hlavní přínosy
•  Light the Fire má hřejivé kořeněné aroma se svěžím 

skořicovým tónem.

•  Rozptylte tento olej pro inspirující vůni v jakémkoli 

prostředí.

•  Přidejte ho k masážnímu oleji V-6 pro dosažení intenzivní 

vůně.

Doporučené použití
•  Lokální: Naneste na požadované místo. V případě 

citlivější pokožky zřeďte 15 kapek v 10 ml komplexu V-6.   

•  Vůně: Rozptylujte v difuzéru 10 minut třikrát denně.

Upozornění
•  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

•  Pouze pro vnější použití. 

•  Zamezte styku s očima a sliznicí. 

•  Těhotné nebo kojící ženy, osoby užívající jakýkoli léčivý 

přípravek nebo trpící jakoukoli chorobou by se měly 
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