
•  Vain ulkoiseen käyttöön. 

•  Varottava aineen joutumista 

silmiin ja limakalvoille. 

•  Jos olet raskaana, imetät 

tai jos sinulla on lääkitys 

tai todettu sairaus, 

kysy terveydenhuollon 

ammattilaiselta ennen 

tuotteen käyttöä sen 

soveltuvuudesta sinulle. 

•  Vältä suoraa auringonvaloa ja 

UV-säteitä 12 tuntia tuotteen 

käytön jälkeen.

Ainesosat
Myristica fragrans -siemenöljy, cinnamomum cassia 

-lehtiöljy, lippia alba -lehti/varsiöljy, ocotea quixos -lehtiöljy, 

conyza canadensis -öljy, citrus limon -kuoriöljy, piper nigrum 

-hedelmäöljy, chamaecyparis obtusa -öljy, picea mariana 

-lehtiöljy.

Täydentävät tuotteet
•  Eteerinen Build Your Dream™ -öljysekoitus (Build Your 

Dream™ Essential Oil Blend)

•  Eteerinen Magnify Your Purpose™ -öljysekoitus 

(Magnify Your Purpose™ Essential Oil Blend)

•  Eteerinen Valor®-öljysekoitus (Valor® Essential Oil Blend)

•  Eteerinen Hong Kuai -öljy (Hong Kuai Essential Oil)

Tuotetiedot    Eteerinen Light the Fire -öljysekoitus (Light the Fire Essential Oil Blend)                         Tuotekoodi 530408

Tiesitkö?
•  Etelä-Kiinasta kotoisin oleva kassiakaneli on samaa sukua kuin kaneli.
•  Tätä tiettyä mastrante-kemotyyppiä (Lippia alba, kemotyyppi III) kasvatetaan Young Livingin Ecuadorin-

maatilalla, ja se on saatavilla ainoastaan Young Livingiltä.
•  Etelä-Amerikasta kotoisin oleva ocotea muistuttaa tuoksultaan kanelia, ja sitä saadaan ainavihannasta puusta, 

joka kuuluu laakerikasveihin.

L I G H T  T H E  F I R E ™ 
Tuotteen esittely
Light the Fire™ -öljysekoituksen lämmin, mausteinen 

tuoksu syntyy Young Livingin Ecuadorin- ja Kanadan-

maatiloilta saatavista mastrantesta ja Northern Lightsin 

mustakuusiöljystä, joiden lisänä on muskottia, kassiakanelia, 

ocoteaa, kanadankoiransilmää, sitruunaa, pippuria ja 

japaninsypressiä. 

D. Gary Young innoittui luomaan ainutlaatuisen eteerisen 

öljysekoituksen Young Livingin vuoden 2015 International 

Grand Convention -konferenssiin. Käytä sekoitusta 

diffuuserissa tuomaan inspiroivaa tuoksua mihin tahansa 

ympäristöön, tai lisää sitä V-6™ Vegetable Oil Complex 

-kasviöljyyn, jos tahdot vahvan aromaattisen kokemuksen. 

Light the Fire sisältää luonnossa esiintyviä ainesosia beta-

karyofylleeni, alfa-pineeni, beta-pineeni ja limoneeni.

Tärkeimmät edut
•  Light the Fire -sekoituksessa on lämmin, mausteinen 

tuoksu, jossa tuntuu selkeimmin raikas kaneli.

•  Käytä öljyä diffuuserissa, niin tilaan kuin tilaan leviää 

inspiroiva tuoksu.

•  Lisää sekoitusta V-6-hierontaöljyyn, jos haluat tuottaa 

voimakkaan tuoksukokemuksen.

Käyttöehdotus
•  Paikallinen käyttö: Levitä haluamallesi ihoalueelle. Jos 

ihoärsytystä esiintyy, laimenna 15 tippaa 10 ml:aan V-6-

öljyä.   

•  Aromaattinen käyttö: Käytä diffuuserilla korkeintaan 10 

minuutin ajan kolmesti päivässä.

Varoitukset
•  Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
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