
dojčíte, užívate lieky alebo 

máte zdravotné problémy. 

•  Zabráňte pôsobeniu priameho 

slnečného svetla a UV lúčov 

do 12 hodín po aplikovaní 

výrobku.

Zloženie
jadrový olej z Myristica fragrans, 

olej z listov Cinnamomum cassia, 

olej z listov/stonky Lippia alba, 

olej z listov Ocotea quixos, 

olej z Conyza canadensis, olej 

z kôry Citrus limon, olej z plodov Piper nigrum, olej z 

Chamaecyparis obtusa, olej z listov Picea mariana.

Doplnkové produkty
•  Zmes esenciálnych olejov Build Your Dream™

•  Zmes esenciálnych olejov Magnify Your Purpose™

•  Zmes esenciálnych olejov Valor®

•  Esenciálny olej Hong Kuai

Informácie o produkte     Zmes esenciálnych olejov Light The Fire 5 ml                                  Kód položky: 530408

Vedeli ste, že?
•  Škorica čínska (Cassia) je vždyzelený strom pôvodom z južnej Číny a je z rovnakej čeľade ako škorica 

(Cinnamon).
•  Tento špecifický chemotyp anízovej lípie (Lippia alba, chemotyp III) sa pestuje na našej ekvádorskej farme a 

je dostupný iba prostredníctvom Young Living.
•  Okotea, pôvodom z Južnej Ameriky, má vôňu podobnú škorici a získava sa zo vždyzeleného stromu 

patriaceho do čeľade Laurel.

L I G H T  T H E  F I R E ™ 
Zhrnutie produktu
Hrejivá, korenistá vôňa zmesi Light the Fire™ obsahuje 

okrem olejov Muškátový oriešok, Škorica čínska, Okotea, 

Canadian Fleabane, Citrón, Čierne korenie, Cypruštek aj 

Anízovú lípiu a Smrek čierny z Northern Lights z Young 

Living fariem v Ekvádore a Kanade. 

Túto jedinečnú a inšpiratívnu zmes vytvoril D. Gary Young 

na Veľkú medzinárodnú konferenciu 2015. Túto inšpirujúcu 

zmes môžete rozptyľovať v každom prostredí alebo ju 

pridajte do komplexu rastlinných olejov V-6™ pre silný 

aromatický zážitok. Zmes Light the Fire obsahuje prírodné 

zložky beta-karyofylén, alfapinén, beta-pinén a limonén.

Primárne výhody
•  Light the Fire má teplú korenistú vôňu so sviežim 

škoricovým tónom.

•  Tento olej môžete rozptyľovať v každom prostredí pre 

inšpirujúcu vôňu.

•  Pridajte ju do komplexu rastlinných olejov V-6™ pre silný 

aromatický zážitok.

Odporúčané použitie
•  Lokálne: Naneste na požadované miesto. V prípade 

precitlivenosti, rozrieďte 15 kvapiek v 10 ml prípravku 

V-6.   

•  Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 10 minút 

trikrát denne.

Upozornenia
•  Uchovávajte mimo dosahu detí. 

•  Len na vonkajšie používanie.

•  Zabráňte vniknutiu do očí a kontaktu so sliznicami. 

•  Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak ste tehotná, 
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