PANDUAN PRODUK

Se l a m at Dat an g di

Young Living!
Misi kami adalah menjadikan essential oil murni dan
otenik kami sebagai pilihan setiap rumah tangga di
seluruh dunia. Orang-orang selalu mencari cara untuk
meningkatkan kondisi fisik, spiritual, emosional, mental
dan finansial mereka. Sebagai member Young Living,
Anda tidak hanya menemukan kekuatan misi kami untuk
diri Anda sendiri namun juga ikut membagikannya
kepada orang-orang di sekeliling Anda.
Kebebasan adalah ketika seseorang mencapai
keadaan yang baik dan memiliki pilihan untuk pergi
ke mana pun yang mereka inginkan, membagikan ilmu
kepada banyak orang, serta memberi lebih kepada
mereka yang membutuhkan. Young Living menawarkan
peluang kepada semua orang di mana pun mereka
berada untuk meraih kebebasan itu: kondisi diri yang
baik, potensi diri yang tergali, serta hidup yang sarat
tujuan. Kami senang sekali melihat banyak keluarga
– orang tua dan anak-anak mereka – bersama-sama
meraih peluang yang ada untuk bertumbuh sambil
merasakan semua kebaikan dari produk-produk ini.
Sebagai yang terdepan di industri essential oil, kami
menyediakan essential oil murni melalui program
Seed to Seal® dan ketiga pilarnya: Sumber, Sains,
dan Standar. Anda bisa menjadi bagian dari program
ini dengan mengunjungi pertanian-pertanian milik
perusahaan maupun mitra, atau para pemasok
bersertifikat Seed to Seal yang tersebar di seluruh
dunia. Dengan mengundang partisipasi Anda di dalam

D. Ga r y Young,

Founder, CEO Young Living Farms,
dan Chairman of the Board

praktek standar kami yang unik, kami membiarkan
Anda menyaksikan bagaimana kami begitu menjunjung
tinggi kualitas. Kami bangga dapat berbagi hal yang
kami cintai bersama Anda.
Buku Panduan Produk ini adalah gambaran hasil
dedikasi kami selama lebih dari 20 tahun. Dedikasi
dalam membantu Anda menemukan arti kebebasan
hidup seutuhnya yang mungkin selama ini telah Anda
impikan dan Anda pikir mustahil untuk diraih. Setiap
dari kami di Young Living selalu mengusahakan yang
terbaik dalam menyediakan produk-produk essential
oil yang aman dan efektif untuk menggantikan ragam
produk kimia yang sering didapati di banyak rumah
dan kantor saat ini. Panduan lengkap yang mudah
dipahami ini khusus dirancang untuk membantu Anda
menemukan ragam produk Young Living yang Anda
cari dan mempelajari produk-produk lainnya yang
mungkin belum pernah Anda coba sebelumnya.
Produk-produk kami membantu Anda menemukan
kebebasan yang didasari oleh kesejahteraan.
Inilah saatnya Anda merasakan manfaat-manfaat
kemurnian alam. Produk-produk ini dikembangkan
untuk melengkapi setiap aspek hidup Anda dengan
membantu kinerja fisik, menenangkan Anda di tengahtengah kesibukan, dan meningkatkan semangat. Baca
dan temukan produk-produk yang akan menjadi favorit
Anda, serta bagikan kecintaan Anda akan Young Living
kepada orang-orang di sekitar Anda.

Mary Young,

Co-founder dan CEO Young Living
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Informasi produk-produk ini dapat Anda temukan di
Sumber Informasi Member di Virtual Office. Ikuti juga
kami di Facebook, Instagram, dan blog Young Living
untuk mendapatkan informasi terbaru.

Facebook.com/YoungLivingIndonesia
Twitter.com/YoungLivingEO
Instagram.com/YLEOID
Pinterest.com/YoungLivingEO
YoungLiving.com/blog

Untuk informasi harga dan ketersediaan produk
terbaru, silakan lihat pada Bagian Produk di
YoungLiving.com.

TUJUAN KAMI

Young Living adalah sebuah nama yang dikenal luas dan dihormati atas segala manfaatnya bagi kemanusiaan. Didukung
oleh essential oil murni dan produk-produk dengan kandungan essential oil, serta komitmen kami dalam mendukung gaya
hidup sehat yang holistik bagi setiap individu, kami melangkah di barisan depan gerakan essential oil modern. Revolusi
kesejahteraan berbasis tujuan mulia sedang berlangsung, dan Young Living-lah yang mengambil posisi terdepan.
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Perkebunan atau Tempat Penyulingan Young Living

VISI KAMI

Mengantarkan Young Living Essential Oils ke
setiap rumah tangga di seluruh dunia.

MISI KAMI
Young Living Essential Oil menjunjung tinggi
perjuangannya dalam melestarikan energi alam
– essential oil itu sendiri – dengan mengasuh
sebuah komunitas penemuan dan pemeliharaan
sambil menginspirasi individu-individu untuk
mencapai kesejahteraan, tujuan hidup mulia,
serta keberlimpahan.

Young Living memperkenalkan konsep Seed to Seal sebagai simbol komitmen kami atas
usaha penyediaan ragam produk essential oil murni dan produk berbahan dasar essential
oil terbaik lainnya bagi keluarga Anda. Teknik Seed to Seal kami memastikan bahwa Anda
menikmati manfaat-manfaat dari kekayaan sumber daya global yang kami miliki, keutamaan
dalam industri ini serta puluhan tahun inovasi yang ada dalam tiap produk suplemen,
perawatan kulit dan essential oils yang Anda gunakan. Hasilnya? Produk akhir yang murni
dan dihasilkan dari kecermatan proses Sourcing, Science dan Standard.

5

S EED T O SEA L

SOURCING

SCIENCE

STANDARDS

Sumber bahan baku kami berasal dari

Kualitas produk kami telah terjaga mulai

Sebagai perusahaan dengan gerakan

perkebunan-perkebunan milik Young

dari tahap perkebunan, yang kemudian

essential oil modern terdepan dan

Living dan para mitra, serta para

dibuktikan di dalam laboratorium oleh

sahabat erat planet bumi, kami selalu

pemasok bersertifikat Seed to Seal

tim Riset & Pengembangan kami yang

berusaha melakukan bisnis secara

yang mematuhi Prinsip Kemitraan

mengantongi pengalaman gabungan

bertanggung jawab – dari mengambil

kami. Hal ini memungkinkan kami

selama 180 tahun. Kami juga menguji

bahan baku tanaman langka secara

untuk secara teliti mempertahankan

sampel produk di dua laboratorium

berkelanjutan, membangun komunitas

kualitas, kepekaan akan dampak

independen

lokal,

terhadap komunitas, dan kesadaran

mengembangkan formula-formula yang

kami selalu menaati aturan-aturan

akan ekosistem. Semua ini demi

murni dan efektif untuk menyediakan

lingkungan setempat. Kami memilih

kepercayaan penuh Anda terhadap

produk-produk

kandungan

mitra yang kami tahu memproduksi

produk-produk kami.

bahan termurni dan terinovatif bagi

essential oil dan bahan-bahan murni

keluarga Anda.

secara etis dan resmi, menetapkan

dan

terpercaya.

dengan

Kami

hingga

memastikan

bahwa

standar tertinggi akan keberlanjutan
yang dapat Anda percaya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilar-pilar Seed to Seal kami, kunjungi SeedtoSeal.com.

SEED TO SEAL
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PERKEBUNAN
Global

Perkebunan-perkebunan Young Living berbeda daripada yang lain dan proses penyulingan
kami menjadi standar dalam industri essential oil. Itulah mengapa semua perkebunan kami
berperan penting di dalam komitmen Seed to Seal®. Investasi waktu dan sumber daya
memastikan bahwa kami memprioritaskan standar-standar ini di setiap perkebunan milik
kami sendiri maupun mitra, dan para pemasok bersertifikat Seed to Seal, agar rumah dan
keluarga Anda selalu mendapatkan yang terbaik dari alam.

PERKEBUNAN LAVENDER SIMIANE-LA-ROTONDE

PERKEBUNAN
WHISPERING SPRINGS
Mona, Utah, AS
Young Living Whispering Spring Farms merupakan ikon perkebunan lavender, tidak hanya
bagi Young Living tapi juga bagi gerakan essential oil dan komunitas gaya hidup sehat
secara umum. Perkebunan lavender ini berlokasi di dekat Kantor Pusat Young Living dan
merupakan tempat diadakannya berbagai acara seperti Lavender Day Festival, Essential
Oils & Animals Conference serta Fall Festival Draft Horse Show and Rodeo.

Oil dari perkebunan ini:
Lavender • Hyssop • Clary Sage • Peppermint • Goldenrod • Balsam Fir • Melissa
Roman Chamomile • Juniper • Blue Yarrow • Spearmint • German Chamomile

PERKEBUNAN HIGHLAND FLATS TREE
Naples, Idaho, AS
Highland Flats Tree Farm merupakan tempat asal
di mana pohon konifer, sumber dari essential oil
alami dihasilkan. Area ini juga merupakan lokasi di
mana acara tahunan Young Living bertajuk Winter
Harvest serta proyek Spring Planting digelar.
Acara ini memungkinkan para member untuk
berpartisipasi secara langsung dalam proses Seed
to Seal di lingkungan pedesaan yang damai dan
menikmati sensasi bekerja di fasilitas penyulingan
canggih dan otomatis pertama di dunia.

Oil dari perkebunan ini:
Idaho Blue Spruce • Idaho Balsam Fir • Pine
Idaho Ponderosa Pine • Western Red Cedar

SKYRIDER WILDERNESS RANCH

PERKEBUNAN LAVENDER ST. MARIES

Tabiona, Utah, AS

S t. M a r i e s , I da h o , A S

Meskipun area peternakan ini merupakan salah satu
lokasi terbaru kami, tetapi sudah banyak leader
global yang menghadiri retreat dan beragam acara
yang diselenggarakan di lokasi indah ini. Terletak
di perbukitan Tabiona, Utah, area peternakan ini
memiliki arti yang sangat besar bagi Gary Young.
Ini adalah lokasi di mana gandum Einkorn yang
unik tumbuh, sekaligus tempat di mana Gary Young
dapat melakukan berbagai riset mengenai metode
penyulingan dan varian tanaman baru.

Perkebunan St. Maries adalah tempat di mana
semuanya dimulai! Berpuluh-puluh tahun yang lalu,
Gary Young membawa benih Lavender dan Melissa
yang murni dan autentik dari Prancis sebelum kemudian
menanamnya di lahan seluas 81 hektar yang sekarang
telah menjelma menjadi perkebunan indah ini. Kini,
49 hektar dari total keseluruhan area perkebunan
ditanami tanaman Melissa yang dikembangkan secara
organik. Hal ini menjadikan perkebunan St. Maries
sebagai penghasil Melissa Oil terbesar di dunia.

Produk dari perkebunan inI:

Oil dari perkebunan ini:

Einkorn

Lavender • Melissa • Idaho Tansy

P E RK E BU NA N G L O BA L
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PERKEBUNAN NORTHERN LIGHTS

PROYEK PENGHIJAUAN KEMBALI
KONA SANDALWOOD

Fort Nelson, BC, Kanada

Big Island, Hawaii, AS

Setelah melalui pencarian lahan dan riset yang panjang,
Young Living membeli sebuah lahan di wilayah British
Columbia, Canada. Lahan yang dijadikan perkebunan
Northern Lights ini menghasilkan Black Spruce,
kandungan penting di dalam berbagai varian essential
oil populer. Lahan ini dijaga kemurniannya dan terbebas
dari penggunaan bahan kimia dan pupuk sintetis.

Kemitraan Young Living dengan Kona Sandalwood
Reforestation Project merupakan contoh luar biasa
mengenai bagaimana kami menggunakan kemitraan
kami untuk menjaga nilai-nilai budaya yang ada. Di
lokasi ini, hanya tanaman Sandalwood yang hampir atau
telah mati yang diperbolehkan untuk dipanen. Hal ini
dimaksudkan untuk mempertahankan keseimbangan
ekologi dan menghormati kepercayaan penduduk
Hawaii yang telah mendarah daging mengenai
kewajiban manusia untuk menghormati alam.

Oil dari perkebunan ini:

Oil dari perkebunan ini:

Northern Lights Black Spruce • Ledum
Yarrow • White Spruce

Royal Hawaiian Sandalwood ™
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PERKEBUNAN
FINCA BOTANICA
Chongon (Guayaquil), EKuador
Membangun perkebunan ini dan fasilitas penyulingan canggih di
dalamnya berawal dari salah satu proyek pribadi Gary Young. Kini,
iklim tropis Guayaquil membantu memelihara kekayaan tanah,
siklus panen sepanjang tahun dan kesuburan tanaman dalam
lahan seluas 809 hektar milik Young Living ini.

Oil dan produk DARI PERKEBUNAN INI:
Ylang Ylang • Palo Santo • Mastrante • Lemongrass • Eucalyptus Blue • Dorado
Azul Ocotea • Plectranthus Oregano • Rosa Muerta • Cardamom • Geranium •
Hyssop Ishpingo • Rosemary • Ruta • Thyme • Vetiver • Chocolate

PERKEBUNAN
DALMATIA AROMATIC
S p l i t, K r oa S i a
Pemandangan alam di wilayah Dalmatia memberikan gambaran
jelas mengenai budaya yang mengakar di dalamnya. Area ini
juga merupakan tempat yang ideal bagi tanaman Helichrysum
untuk tumbuh. Awalnya perkebunan Dalmatia Aromatic didirikan
untuk memastikan kelangsungan sumber minyak Helichrysum
yang termasuk golongan minyak populer. Seiring berjalannya
waktu, lokasi perkebunan ini kemudian berkembang menjadi
area budidaya berbagai tumbuhan lainnya.

Oil dari perkebunan ini:
Helichrysum • Sage • Juniper • Bay Laurel

PERKEBUNAN LAVENDER
SIMIANE-LA-ROTONDE
Simiane-la-Rotonde, PRANCIS
Perkebunan milik Young Living ini berlokasi di
Provence, sebuah wilayah mempesona di sebelah
tenggara Prancis. Wilayah ini telah lama dikenal
karena keindahan, ladang lavender aromatik dan
festival musim panasnya. Perkebunan ini telah
lama menjadi destinasi populer bagi para pecinta
essential oil, seniman serta pengunjung umum
lain yang ingin menghirup energi memikat dalam
lokasi istimewa ini.

Oil dan produk DARI
PERKEBUNAN INI:
Lavender • Clary Sage • Rosemary
Lavandin • Einkorn

PERKEBUNAN PERTH SANDALWOOD

HUTAN LINDUNG OUTBACK BOTANICAL

Perth, Australia

Darwin, Australia

Lokasi ini menggunakan pendekatan yang luar
biasa dalam usaha perlindungan pohon cendana
(sandalwood–Eng.) dari semakin meluasnya penjualan
tanaman berharga ini di pasar gelap India. Pendekatan
yang digunakan adalah dengan membawa bibit pohon
cendana dari India dan menanamnya di perkebunan
ini. Setelah ditanam di perkebunan yang aman, pohonpohon tersebut kemudian dibudidayakan dengan
menggunakan standar kualitas, keberlanjutan, dan
pengelolaan lingkungan terbaik di industri ini.

Wilayah pedalaman di Australia Utara menjadi latar
belakang pemandangan untuk perkebunan pohon
cemara (cypress–Eng.) asli Australia di lokasi ini.
Berbekal pengetahuan mengenai penggunaan
tumbuhan dalam petunjuk obat-obatan Aborigin,
pendiri Cagar Alam Outback Botanical menemukan
sebuah metode penyulingan baru yang kini telah
dipatenkan dan mampu menghasilkan Blue Cypress
essential oil.

Oil dari perkebunan ini:

Oil dari perkebunan ini:

Sacred Sandalwood ™

Blue Cypress

P E RK E BU NA N G L O BA L
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PERKEBUNAN BALKAN BOTANICAL
Manolovo, Bulgaria
Perkebunan Balkan Botanical di Bulgaria telah melewati
proses seleksi terpercaya untuk akhirnya dapat bermitra
dengan Young Living, bersama dengan sekian banyak
perkebunan permai yang kaya sejarah lainnya. Kesemua
mitra perkebunan ini terletak di lokasi ideal untuk budidaya
beragam tumbuhan premium. Secara khusus, perkebunan
Balkan Botanical mengembangbiakkan tanaman mawar
kualitas unggul sesuai dengan lokasinya yang terletak
di salah satu area tumbuhnya spesies mawar terbaik
dunia. Baru-baru ini, perkebunan Balkan Botanical mulai
menambahkan varian essential oil dari tanaman Roman
chamomile dan valerian untuk melengkapi persediaan
bahan baku produk-produk favorit Young Living.

Oil dari perkebunan ini:
Roman Chamomile • Rose • Valerian

PERKEBUNAN KOPERASI TAIWAN

PENDISTILASI MAYDI FRANKINCENSE

Taitung, Taiwan

Dubai, UAE

Koperasi perkebunan ini terdiri atas beberapa
perkebunan kecil yang dikhususkan untuk menghasilkan
ragam oils yang berbeda. Sejalan dengan fokus
operasional masing-masing perkebunan, tiap oil yang
dihasilkan juga memiliki keunikan cerita dan latar
belakang yang berbeda-beda. Keunikan tersebut ada
di dalam kecerdasan dan inovasi yang dibutuhkan
untuk menghasilkan tiap oil serta proses pelestarian,
sejarah turun-temurun dan makna kekeluargaan yang
terlibat didalamnya.

Dubai telah lama dikenal sebagai salah satu wilayah
yang mengagumi kemewahan aroma dan potensi yang
dimiliki kemenyan (frankincense–Eng.). Kemitraan
Young Living dengan perkebunan dan fasilitas
penyulingan ini memainkan peranan penting dalam
usaha memperluas penyebaran Frankincense oil ke
lebih banyak area di seluruh dunia.

Oil dari perkebunan ini:

Oil dari perkebunan ini:

Jade Lemon • Hong Kuai • Xiang Mao • Camphor Wood

Frankincense
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PENDISTILASI

ARABIAN FRANKINCENSE
M u s c at, O m a n
Young Living merupakan perusahaan pertama dan satusatunya di dunia yang menyuling dan mengekspor minyak
dari tanaman Omani Sacred Frankincense dan kemudian
memperkenalkan manfaatnya ke dunia barat. Pohon
Boswellia yang disakralkan di wilayah ini pun memiliki
kekayaan sejarah, menilik dari penggunaan getahnya
yang telah dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu. Kini,
getah pohon tersebut disadap dengan menggunakan
metode dan jadwal yang sama untuk meneruskan kisah
penyulingan yang telah dikenal selama berabad-abad.

Oil dari perkebunan ini:
Sacred Frankincense ™

PRINSIP
KEMITRAAN
Seed to Seal

Kami mendedikasikan sejumlah sumber daya penting untuk menyediakan essential oil semurni mungkin.
Kemurnian ini berawal dari perkebunan, dan dengan bangga kami mendapatkan essential oil kami dari
baik dari perkebunan milik Young Living maupun perkebunan mitra, serta para pemasok bersertifikat
Seed to Seal. Lokasi-lokasi ini menjunjung tinggi Prinsip Kemitraan Seed to Seal kami yang membantu
memastikan kemurnian produk kami di setiap titik rantai pasokan. Young Living percaya pentingnya
keaslian. Sebagai bagian dari perjalanan gaya hidup sehat Anda, kami mengajak Anda untuk menemukan
bagaimana kemurnian dan keaslian essential oil menjadi jati diri kami.

PRINSIP 1

PRINSIP 2

PRINSIP 3

PRINSIP 4

PRINSIP 5

Kemitraan
Terpercaya

Spesifikasi
Seed to Seal

Keterikatan
Perjanjian

Pengujian
Ketat

Audit
Berkelanjutan

Tim Sourcing dan
para Eksekutif kami
melakukan seleksi
langsung atas banyak
pemasok ternama
yang membiakkan
tanaman premium.
Mereka membangun
kemitraan dengan
tiap pemasok
unggulan ini selama
puluhan tahun
dan terus-menerus
menjaga serta
mengembangkan
kemitraan semacam
ini.

Setiap perkebunan
–baik perkebunan
mitra, pemasok
bersertifikasi Seed
to Seal, maupun
perkebunan milik
perusahaan–
diharuskan menandatangani deklarasi
yang menyatakan
b a h w a m e re k a
akan mematuhi
spesifikasi Seed
to Seal yang kami
tetapkan.

Kami melengkapi
deklarasi Seed to
Seal yang disebutkan
sebelumnya dengan
kontrak legal yang
mengikat dan memastikan tiap mitra
kami memenuhi halhal yang disebutkan
di dalam deklarasi.

Kami menginvestasikan
jutaan dolar dalam
bentuk instrumen uji
coba yang canggih
dan inovatif serta tim
riset dengan reputasi
internasional. Jika tim
riset ini menemukan
bahwa produk yang
dihasilkan oleh para
pemasok ternyata tidak
memenuhi standar
tinggi yang telah
kami tetapkan, maka
bahan baku tersebut
tidak akan diterima di
fasilitas produksi dan
penyimpanan kami.

Selain lewat pengujian
yang ketat, Young Living
memverifikasi kualitas
produksi kami lewat
audit pihak ketiga yang
diadakan atas rangkaian
rantai pasokan dari
tiap fasilitas. Rumitnya
jaringan pasokan global
yang ada tercipta
dari semangat kami
dalam memastikan
bahwa setiap member
memperoleh produk
yang berkualitas. Kami
bangga telah mampu
mengimplementasikan
proses audit yang
objektif.

Mengapa bersikeras menjalankan praktek yang rumit dan memakan biaya besar? Karena bagi Young Living, inti
dari apa yang ingin kami capai lewat praktek-praktek tersebut jauh lebih penting dibanding gambaran mahal atau
tidaknya usaha kami dalam mencapai hal itu. Mimpi kami adalah menciptakan dunia yang lebih baik dengan cara
membagikan manfaat essential oils murni. Tanpa kualitas autentik dalam tiap produk, tidak akan ada manfaat
autentik yang seharusnya didapatkan oleh tiap keluarga pengguna produk-produk kami. Lebih jauh mengenai
manfaat-manfaat tersebut, kunjungi SeedtoSeal.com.
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PROYEK PENGHIJAUAN KEMBALI KONA SANDALWOOD
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Memberdayakan individu. Menerobos keterbatasan. Memaksimalkan potensi.
The D. Gary Young, Young Living

Kami memimpikan dunia yang mampu

Sejak didirikan di tahun 2009 oleh D.

Foundation

untuk

memberikan

dan

Gary Young, Young Living Foundation

memberdayakan tiap individu agar

kesempatan

bagi

difokuskan untuk memberikan kesempatan

dapat mencapai potensi terbesar

anak-anak

bertumbuh

bagi mereka yang kurang beruntung lewat

mereka

menjadi

berkomitmen

dan

menerobos

tiap

sumber
yang

untuk

dibutuhkan
dapat

yang

penyediaan berbagai fasilitas dan sumber

dengan

mandiri dan penuh keyakinan. Seorang

daya yang dibutuhkan. Visi dan misi kami

mensejahterakan dan menyediakan

pemimpin yang memegang kendali

merupakan pedoman bagi penyediaan

kesempatan

atas kesejahteraan diri dan keluarga,

solusi jangka panjang dalam kegiatan

serta mampu membawa perubahan

Young Living Foundation.

keterbatasan

yang
belajar

ada
bagi

banyak

komunitas yang kurang beruntung.

seorang

daya

pemimpin

positif dikomunitasnya masing-masing.

PROYEK

REBUILD NEPAL

YOUNG LIVING ACADEMY ECUADOR

Hope for Justice

Sole Hope

AFRICAN HEARTS COMMUNITY
ORGANIZATION

Healing Faith Uganda

dan

MITRA KAMI

Pada tahun 2015, gempa besar di Nepal menelan hampir 9.000 korban
jiwa dan memusnahkan lebih dari 900.000 rumah di area tersebut. Hal
ini mengakibatkan jutaan orang harus kehilangan tempat tinggal. Young
Living Foundation membangun 112 rumah di Yarsa, sebuah desa di
wilayah pegunungan di mana gempa bumi meratakan semua rumah di
area tersebut. Kami juga telah membangun kembali sekolah dasar di sana
dan kini tengah dalam proses untuk menjadikannya sebagai Young Living
Academy kedua!
Proyek utama Young Living Foundation di Chongon, Ekuador merupakan awal
dari program Sponsor a Child yang kami miliki. Akademi ini dibangun pada
tahun 2009 oleh D. Gary Young, Founder Young Living & Chairman of The Board
bersama dengan CEO & Co-Founder perusahaan, Mary Young. Sejak saat itu,
fasilitas pendidikan ini telah menampung 350 pelajar setingkat pra-sekolah
hingga SMA dengan tingkat kelulusan yang luar biasa. Perlu diketahui bahwa
kebanyakan anak di Ekuador berhenti sekolah bahkan sebelum mendapatkan
ijazah SMP dan hanya kira-kira 20% pelajar lokal saja yang berhasil menyelesaikan
pendidikan SMA. Namun, akademi kami mampu mempertahankan tingkat
kehadiran siswa hingga 97%. Setiap tahunnya,seluruh pelajar tingkat akhir yang
bersekolah di sini juga berhasil menamatkan pendidikan SMA mereka.
Visi Hope for Justice adalah untuk memerangi praktik perdagangan
manusia dan perbudakan modern yang ada saat ini. Young Living
Foundation mengambil bagian dalam perjuangan ini dengan membiayai
fasilitas Hope for Justice Shine Career School di Phnom Penh, Kamboja.
Di fasilitas tersebut, para gadis muda yang diselamatkan dari usaha
perdagangan manusia bisa mendapatkan pendidikan dan kesempatan
untuk mengejar karir impian mereka!
Ribuan anak dan orang dewasa di Uganda menjadi korban serangga
parasit yang dikenal sebagai jiggers oleh masyarakat lokal. Jigger betina
bersarang di kaki manusia dan dapat menimbulkan beragam jenis infeksi
yang membahayakan nyawa. Yang lebih menyedihkan, mereka yang
terjangkit seringkali dikucilkan oleh keluarga dan komunitas mereka. Sole
Hope menawarkan harapan akan hidup yang lebih sehat dan bebas dari
penyakit ini lewat penyediaan edukasi, pekerjaan dan bantuan medis.
Salah satu fokus utama organisasi ini adalah untuk memastikan anak-anak
dan orang dewasa sembuh dan tetap terbebas dari infeksi jiggers.
African Hearts melaksanakan program penyelamatan bagi anak-anak yang
tinggal di perkampungan Kisenyi, yang telah lama dianggap sebagai
wilayah kumuh terbesar di Uganda dan salah satu yang terbesar di benua
Afrika. Keterlibatan Young Living telah mampu melipatgandakan dampak
dari program penyelamatan yang dilakukan oleh African Hearts. Salah satu
di antaranya adalah melalui penambahan frekuensi penyediaan makanan
bagi anak-anak kelaparan, dari yang sebelumnya hanya tiga kali seminggu
menjadi lima kali seminggu. Selain itu, Young Living juga meningkatkan
daya tampung rumah transit yang ada sebesar 200% hingga kini mampu
menampung 40 anak.
Healing Faith Uganda menyediakan usaha pengobatan, pencegahan dan
edukasi malaria di desa-desa terpencil. Malaria merenggut satu nyawa
setiap 60 detik di Afrika dan telah menjadi penyebab kematian utama
bagi anak di bawah usia 5 tahun di benua tersebut. Dengan fasilitas D.
Gary Young, Young Living Foundation Malaria Center terbaru, organisasi
ini akan mampu melayani setidaknya 80.000 individu atau sekitar 100
orang per hari. Fasilitas tersebut menyediakan akses pengobatan
malaria bagi yang membutuhkan.

Untuk mengetahui bagaimana Anda dapat ikut berpartisipasi, kunjungi
YoungLivingFoundation.org.

apa itu

ESSENTIAL OIL?

Dihasilkan dari tanaman, herba, serta pepohonan yang ditanam di perkebunan maupun alam bebas, essential
oil merupakan ekstrak terkonsentrat yang diambil dari proses-proses penyulingan uap, ekstraksi secara dingin,
dan penyadapan getah. Essential oil murni ini menyimpan manfaat yang lebih daripada tanaman-tanaman
asal mereka sendiri. Kami menawarkan ratusan essential oil single, blend, dan produk dengan kandungan
essential oil yang masing-masing mengandung komponen-komponen alami dengan potensi tinggi. Apakah
Anda menggunakan essential oil sebagai aromaterapi, perawatan tubuh, atau pelengkap rumah tangga, selalu
ada manfaat essential oil untuk setiap aspek keseharian hidup Anda!

Cara Penggunaan Essential Oil

Aromatik

Topikal

Gunakan aroma essential oil yang tepat
untuk meningkatkan semangat.

Beberapa essential oil dikategorikan aman dan
mampu memberikan banyak manfaat ketika
langsung dioleskan ke kulit.

• Usapkan 2-3 tetes essential oil di kedua
telapak tangan dan hirup aromanya.
• Tambahkan beberapa tetes essential oil
ke dalam semangkuk air panas. Tundukkan
wajah Anda ke arah mangkuk lalu letakkan
handuk di bagian belakang kepala untuk
mengisolasi penyebaran uap. Mulailah
tarik napas dalam dan perlahan.
• Gunakan ragam diffuser kami untuk
menyebarkan kebaikan essential oil
favorit Anda di dalam ruangan.

• Teteskan 2–3 tetes essential oil di tempat yang
diinginkan, pijat dengan lembut. Ulangi sesuai
keinginan. Selalu ikuti petunjuk pengenceran
yang terdapat di label.
P E R H AT I A N :
Essential oil memiliki kandungan
yang keras dan mungkin saja menyebabkan iritasi
pada kulit. Jika timbul iritasi, aplikasikan Young Living
V-6 Vegetable Oil Complex atau minyak nabati murni
lainnya di area yang mengalami iritasi. Produk berbahan
dasar citrus (single maupun blend dapat menyebabkan
fotosensitivitas sementara.

PRODUK ESSENTIAL
OIL & Oil-infused
Essential Oil yang murni dan autentik melatarbelakangi setiap hal yang kami lakukan di Young
Living. Kami secara khusus menghadirkan beberapa kategori produk berikut untuk memudahkan
dan meningkatkan kualitas kehidupan Anda sehari-hari:

Essential Oil

PRODUK At Home

Biarkan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda menemukan makna

Jaga kebersihan rumah Anda dan lindungi keluarga tercinta

kehidupan seimbang seperti yang selalu Anda dambakan.

lewat berbagai produk alami yang baik untuk penggunaan

Rangkaian essential oil single, blend, dan oil-infused

sehari-hari dalam lini produk At Home. Produk perawatan

membuka cakrawala baru bagi gaya hidup sehat Anda.

rumah tangga kami hanya menggunakan bahan-bahan yang

Lihat halaman 23 untuk Essential Oil .

Anda percaya dan mengesampingkan beragam kandungan
yang tentu tidak Anda inginkan bagi keluarga Anda.
Lihat halaman 45 untuk ragam produk Rumah Tangga.

E S S E NT IA L O IL & O IL - INF U S E D
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PRODUK

ESSENTIAL OIL
Essential oil adalah inti dari Young Living dan dasar bagi rangkaian
produk kami. Telusuri produk-produk kami untuk menemukan
essential oil single dan blend penuh manfaat dan serbaguna yang
dijamin oleh komitmen Seed to Seal® dan temukan essential oil
yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Essential Oil

SINGLES

Lebih dari 20 tahun penelitian dan pengalaman, Young Living telah menyempurnakan proses Seed to
Seal® kami untuk memastikan essential oil kami adalah produk terbaik yang tersedia. Dedikasi untuk
kesempurnaan produk ini yang membuat essential oil kami benar-benar murni dan hal itu membuat
Anda bisa merasakan pengalaman yang berbeda dari setiap botol essential oil.

BASIL 15ML 350017

BERGAMOT 15ML 350317

BLACK PEPPER 5ML 361117

CARROT SEED 5ML 308117

Ocimum basilicum

Citrus aurantium bergamia

Piper nigrum

Daucus carota

Basil essential oil memiliki

Bergamot dengan aroma citrusy

Black pepper memberikan

Dari penyulingan benih tanaman

aroma herba yang segar dan

ringan memberikan rasa segar

aroma segar ketika digunakan

wortel liar, Carrot Seed memiliki

menenangkan. Campurkan
dengan V-6 atau carrier oil
lainnya jika akan diaplikasikan
langsung pada permukaan kulit.

sekaligus tenang ketika didiffuse.

secara aromatik. Hirup langsung
atau campur dengan essential
oil lain seperti Peppermint,
Wintergreen, atau Clove.

aroma lembut dengan sentuhan
herba dan earthy.

CARA PENGGUNAAN |
| Diffuse, hirup langsung, atau encerkan

encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |
| Diffuse, hirup langsung, atau encerkan

CEDARWOOD 15ML 350917

CINNAMON BARK 5ML 351517

denganV-6 Vegetable Oil Complex untuk
penggunaan secara topikal.

BLUE TANSY 5ML 308417

C A R A PE N G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau

Cedrus atlantica

Blue Tansy adalah tanaman
langka dengan aroma floral

Cedarwood essential oil
dengan aroma balsamik hangat
membantu menciptakan

jika ditambahkan ke dalam
lotion Anda.
CARA PENGGUNAAN |

|

Diffuse, hirup langsung, atau penggunaan
secara topikal.

suasana nyaman dan
menenangkan ketika di-diffuse.
Tambahkan pada produk
perawatan kulit favorit Anda dan
aplikasikan secara topical, atau
pijatkan ke kulit kepala untuk
menjaga keindahan rambut.
C A R A PE N G G U N A A N |

CITRONELLA 15ML 308517

Cinnamomum verum

Cymbopogon nardus

Cinnamon Bark memiliki
aroma rempah hangat yang

Citronella essential oil ideal
sebagai penyegar ruangan
dengan metode difusi.

mengingatkan Anda akan
perasaan penuh berkah.
Digunakan secara aromatik.
C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau encerkan

denganV-6 Vegetable Oil Complex untuk
penggunaan secara topikal.

|

Diffuse, hirup langsung, atau penggunaan
secara topikal.

denganV-6 Vegetable Oil Complex untuk
penggunaan secara topikal.

Tanacetum annum

manis yang banyak digunakan
di dalam produk kecantikan
mewah. Blue Tansy membantu
menjaga kebersihan kulit dari
noda dan menjaga kelembaban

C A RA P EN G G U N AA N |

C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

|

Diffuse, hirup langsung, atau penggunaan
secara topikal.
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CLARY SAGE 15ML 352117

CLOVE 15ML 352417

COPAIBA 15ML 343117

CYPRESS 15ML 353017

Salvia sclarea

Syzygium aromaticum

Copaifera reticulata

Cupressus sempervirens

Clary Sage menawarkan

Clove merupakan bahan

Getah karet yang disadap

Produk ini menawarkan aroma

wewangian rempah yang

penting dari essential oil blend

dipercaya mampu menciptakan
suasana yang tenang dan rileks.

Thieves dengan aroma yang
hangat dan nyaman.

rempah yang segar serta
mampu meningkatkan perasaan
aman dan seimbang.

CARA PENGGUNAAN |

C A R A PE N G G U N A A N |

dari pepohonan copaiba di
Brazil kemudian melewati
proses penyulingan uap untuk
menghasilkan Copaiba essential
oil, yang dikenal karena aroma
manis dan kandungan betacaryophyllene yang tinggi.

| Diffuse, hirup langsung, atau

encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

| Diffuse, hirup langsung, atau

encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

C A RA P EN G G U NA A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

EUCALYPTUS RADIATA 15ML 353817 FENNEL 15ML 354217

FRANKINCENSE 15ML 354817

GERANIUM 15ML 355417

Eucalyptus radiata

Foeniculum vulgare

Boswellia carterii

Pelargonium graveolens

Produk ini banyak disukai karena
menawarkan aroma buah-buahan

Fennel memiliki aroma rempah
manis yang sejak lama dikenal

Difusi Frankincense essential
oil menemani Anda mencapai

yang segar dan tajam. Hal
tersebut menjadikan Eucalyptus
Radiata essential oil cocok untuk
pijatan sesudah aktivitas fisik
yang tinggi. Gunakan diffuser

membantu mengembalikan
perasaan seimbang.

fokus dan keseimbangan dalam
bermeditasi. Tambahkan pada
produk perawatan kulit untuk
membantu kulit tampak berseri.

Geranium essential oil
dihasilkan dari proses
penyulingan uap pada bunga
dan daun geranium. Produk
ini menawarkan aroma yang
mampu meningkatkan perasaan
damai dan spiritual.

untuk menciptakan suasana
yang segar dan menstimulasi
pemulihan.

C A R A PE N G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

CARA PENGGU NA A N |
| Diffuse, hirup langsung, atau encerkan

dengan V-6 Vegetable Oil Complex untuk
penggunaan secara topikal.
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C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

C A RA P EN G G U N AA N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

GINGER 5ML 355717

GRAPEFRUIT 15ML 356017

HELICHRYSUM 5ML 356317

JADE LEMON 5ML 468517

Zingiber officinale

Citrus paradisi

Helichrysum italicum

Citrus limon eureka var. formensensis

Ginger memiliki aroma hangat

Grapefruit memiliki aroma citrus

Oil yang sangat tepat untuk

Jade Lemon memiliki aroma

menyegarkan yang dapat
ditambahkan ke dalam minyak
pijat Ortho Sport setelah
berolahraga.

yang harum menyegarkan.
Cerahkan suasana rumah
dengan difusi Grapefruit
essential oil di pagi hari.

lemon-lime unik yang segar
dan menyenangkan. DIfusinya
memberikan aroma segar,
bersih, dan nyaman.

CARA PENGGUNAAN |

C A R A PE N G G U N A A N |

digunakan dalam diffuser
ketika sedang belajar atau
mengerjakan pekerjaan rumah.
Helichrysum memberikan aroma
menyegarkan yang sangat
dibutuhkan di setiap rumah.

encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

JASMINE 5ML 356917

JUNIPER 15ML 357217

KUNZEA 5ML 23613

LAVENDER 15ML 357517

Jasminum officinale

Juniperus osteosperma

Jasminum officinale

Lavandula angustifolia

Jasmine yang eksotis dan
romantis membantu menjaga
keindahan kulit dan banyak
terdapat di dalam produkproduk perawatan diri Young
Living. Aroma floralnya
menenangkan pikiran dan
membantu rasa percaya diri.

Aroma Juniper yang earthy dan
woodsy menawarkan suasana
tenang ketika di-diffuse.

Dihasilkan dari penyulingan uap
daun dan batang hijau Kunzea,
essential oil ini memberikan
aroma spicy dan woodsy yang
menyegarkan.

Lavender adalah essential oil
populer yang disukai sejak

CARA PENGGUNAAN |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

| Diffuse, hirup langsung, atau

C A RA P EN G G U N A A N |

encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

| Diffuse, hirup langsung, atau

C A R A PE N G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau encerkan

dengan V-6 Vegetable Oil Complex untuk
penggunaan secara topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau

penggunaan secara topikal.

dulu karena aromanya yang
menenangkan. Difusi Lavender
essential oil memberikan aroma
yang segar di dalam ruangan.
Ttambahkan ke dalam produk
perawatan tubuh untuk sensasi
menenangkan.
C A RA P EN G G U NA A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.
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LEMON 15ML 357817

LEMONGRASS 15ML 358117

LIME 15ML 307417

MANUKA 5ML 532217

Citrus limon

Cymbopogon flexuosus

Citrus aurantifolia

Leptospermum scoparium

Mengandung unsur alami

Salah satu kandungan di dalam

Lime memiliki aroma yang

Manuka essential oil membantu

limonene, Lemon merupakan
komponen utama dalam banyak
produk yang mengandung
essential oil. Karena wanginya
yang menyegarkan, Lemon
banyak dipakai dalam komposisi
produk pembersih dan sabun di
berbagai belahan dunia.

Purification® blend dan Ortho
Sport® Massage Oil, Lemongrass
essential oil dapat digunakan
sendiri maupun dicampur
dengan essential oil lainnya untuk
meningkatkan ketajaman indera.

ringan dan menyegarkan.
Gunakan dengan diffuser untuk
rasa positif.

kulit tampak segar, menjaga
kulit dari noda, dan dapat
ditambahkan ke dalam produk
perawatan kulit favorit Anda.

C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |

MELISSA 5ML 358917

MYRRH 15ML 359317

OCOTEA 5ML 355617

Melissa officinalis

Commiphora myrrha

Ocotea quixos

Marjoram adalah produk
utama dalam rangkaian

Melissa memiliki aroma lemongrassy yang enak, menyegarkan,

Raindrop Technique® dan
dapat digunakan untuk pijatan
sesudah olahraga.

dan menginspirasi.

Myrrh telah lama digunakan di
dalam perawatan kulit karena
kemampuannya melembabkan
dan mengatasi masalah kulit
kering. Myrrh sangat dipuja
pada masa alkitabiah dan
menawarkan aroma yang
membawa sensasi spiritual
mendalam.

Diproduksi dari penyulingan
pohon asal Ecuador, Ocotea
dikenal dengan manfaatnya
bagi kebersihan kulit dan
aromanya yang kompleks.

CARA PENGGUNAAN |

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

MARJORAM 15ML 358417
Origanum majorana

CARA PENGGU NA A N |

C A R A PE N G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

C A R A PE N G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

| Diffuse, hirup langsung, atau

encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.
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| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

ORANGE 15ML 360217

OREGANO 15ML 360517

Citrus sinensis

Origanum vulgare

Orange adalah essential oil favorit

Oregano essential oil merupakan minyak

untuk digunakan secara aromatik
langsung maupun dengan diffuser.
Aromanya menenangkan bagi Anda
yang mendambakan inspirasi.

penting lainnya yang digunakan dalam
rangkaian Raindrop Technique® serta
memiliki wangi rempah-rempah yang kuat.

CARA PENGGUNAAN |

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan
V-6 Vegetable Oil Complex untuk penggunaan
secara topikal.

C A R A PE N G G U N A A N |
| Diffuse,
hirup langsung, atau encerkan dengan V-6 Vegetable
Oil Complex untuk penggunaan secara topikal.

PATCHOULI 15ML 360817
PATCHOULI 5ML 357017
Pogostemon cablin
Patchouli essential oil dapat digunakan
secara topikal dan merupakan produk
paling ideal untuk ditambahkan ke dalam
produk perawatan kulit favorit Anda.
Gunakan produk ini dengan diffuser
untuk menghadirkan aroma yang damai,
menenangkan dan baik untuk relaksasi.
C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup

langsung, atau penggunaan secara topikal.

ROSEMARY 15ML 362617

PEPPERMINT 15ML 361417

PINE 15ML 361817

ROSE 5ML 362317

Mentha piperita

Pinus sylvestris

Rosa damascena

Rosmarinus officinalis

Peppermint dapat digunakan
secara topikal untuk
menghasilkan efek sejuk
pada kulit. Gunakan dengan
diffuser untuk menciptakan
suasana damai dari aroma yang
dihasilkannya.

Essential oil Pine memiliki aroma
yang segar penuh inspirasi.
Difusinya memberikan aroma
menenangkan.

Rose memiliki aroma menarik
yang mendorong perasaan
positif. Diperlukan setidaknya 10
kilogram kelopak mawar untuk
menghasilkan 5 mililiter produk
essential oil ini.

Rosemary merupakan rempah
yang dapat ditemui sehari-hari
dan memiliki aroma kayu yang
kuat. Aroma tersebut dipercaya
dapat membantu menjernihkan
pikiran.

C A RA P EN G G U N A A N |

C A RA P EN G G U N AA N |
| Diffuse, hirup langsung, atau encerkan

CARA PENGGUNAAN |

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

C A R A PE N G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

| Diffuse, hirup langsung, atau

penggunaan secara topikal.

dengan V-6 Vegetable Oil Complex
untuk penggunaan secara topikal.
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ROYAL HAWAIIAN SANDALWOOD 5ML 474617

SACRED FRANKINCENSE 15ML 355217

Santalum paniculatum

SPEARMINT 5ML 363817

Boswellia sacra

Mentha spicata

Royal Hawaiian™ Sandalwood memiliki

Produk ini berasal dari distilasi

Spearmint lebih lembut daripada

aroma manis, hangat, dan woodsy yang

getah pohon frankincense Boswelia
sacra. Oil ini dapat digunakan untuk
menemani mereka yang menempuh
perjalanan spiritual lebih jauh dan
mengamalkan meditasi lebih dalam.

Peppermint dengan ciri khas

romantis. Oil yang dulunya digunakan
dalam meditasi ini memberikan rasa
semangat sekaligus menenangkan dan
sering digunakan di dalam perawatan kulit
karena sifatnya yang melembabkan.
CARA PENGGUNAAN |

| Diffuse, hirup

C A R A P EN G G U N A A N |
| Diffuse,
hirup langsung, atau penggunaan secara topikal.

aromanya yang menyegarkan dan
menenangkan.
C A RA P EN G G U N A A N |

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan
V-6 Vegetable Oil Complex untuk penggunaan
secara topikal.

langsung, atau penggunaan secara topikal.

TANGERINE 15ML 364417

TEA TREE 15ML 358717

THYME 15ML 365017

VETIVER 5ML 365117

Citrus reticulata

Melaleuca alternifolia

Thymus vulgaris

Vetiveria zizanoides

Essential oil Tangerine banyak
disukai karena aroma citrusnya
yang manis dan menyenangkan.

Tea Tree essential oil atau yang
dikenal juga sebagai Melaleuca
Alternifolia seringkali digunakan
dalam perawatan kulit karena
kemampuan membersihkan
yang ia miliki.

Thyme merupakan komposisi
penting dalam minyak pijat
Ortho Ease dan baik digunakan
setelah berolahraga. Produk
ini juga dipercaya mampu
meningkatkan motivasi ketika

Vetiver memiliki aroma
earthy dan menenangkan.
Difusi essential oil ini
untuk menebarkan aroma
menenangkan di dalam rumah.

C A R A PE N G G U N A A N |

digunakan secara aromatik.

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

CARA PENGGUNAAN |

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

31

PRODUK ESSENTIA L OIL

| Diffuse, hirup langsung, atau
encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |

WINTERGREEN 15ML 365817

YLANG YLANG 15ML 365917

Gaultheria procumbens

Cananga odorata

Wintergreen beraroma

Difusi Ylang Ylang essential

minty menyegarkan. Dapat
ditambahkan ke dalam losion
dan diaplikasikan setelah
beraktivitas.

oil memberikan aroma floral
manis yang romantis dan
menenangkan.

CARA PENGGUNAAN |

| Diffuse, hirup langsung, atau
penggunaan secara topikal.

| Diffuse, hirup langsung, atau

C A R A PE N G G U N A A N |

encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara
topikal.

FOTOSENSITIFITAS: Hindari sinar matahari dan sinar UV secara langsung setidaknya 12 jam setelah digunakan pada kulit
TOPIKAL: Gunakan langsung pada kulit. Beberapa essential oil perlu diencerkan. Lihat label untuk cara penggunaan.
PENGENCERAN: Beberapa essential oil perlu diencerkan. Lihat label untuk penggunaan.
AROMATIK: Hirup langsung atau gunakan diffuser Young Living.

P RO DU K E S S E NT IA L O IL
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ESSENTIAL Oil

BLENDS

Perpaduan selaras beberapa essential oil mampu menghasilkan efek yang signififkan. Essential oil blend
kami hadir dari serangkaian pengujian ketat dan aplikasi praktis selama bertahun-tahun, mempersembahkan
paduan-paduan sinergis essential oil untuk melengkapi setiap aspek kehidupan Anda.

ABUNDANCE 15ML 330017

AROMA LIFE 15ML 330617

AROMAEASE 5ML 474917

Abundance™ merupakan gabungan

Aroma Ease™ memiliki aroma dingin

Aroma Life™ mengkombinasikan

dari Orange dan Ginger essential

mint dan mengandung essential oil

Marjoram dan Ylang Ylang essential oils

oil. Campuran ini digunakan oleh
banyak kebudayaan di masa lalu untuk
mendatangkan kemakmuran dan
meningkatkan rasa damai serta sukacita.

yang ampuh menghasilkan aroma
yang menenangkan.

untuk membantu meningkatkan semangat
dan menciptakan rasa kebersamaan.

BA H A N -B A H A N | Peppermint, Spearmint,
Ginger, Cardamom, Fennel

B A H A N -B A H A N | Sesame Seed Oil, Cypress,
Helichrysum, Ylang Ylang, Marjoram

| Diffuse, hirup
langsung, atau encerkan dengan V-6 Vegetable
Oil Complex untuk penggunaan secara topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |
| Diffuse, hirup
langsung, atau penggunaan secara topikal.

Orange, Clove, Cinnamon
Bark, Frankincense, Ginger, Black Spruce, Patchouli,
Myrrh
BAHAN-BAHA N |

CARA PENGGUNAAN |

HOW TO USE |

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan V-6
Vegetable Oil Complex dan gunakan secara topikal di
area yang diinginkan.

AROMA SIEZ 15ML 330917

BAHAN-BAHA N |

Basil, Lavender, Cypress,

Marjoram, Peppermint
CARA PENGGUNAAN |

DIGIZE 15ML 332417

CITRUS FRESH 15ML 331817

Sebagai salah satu produk utama
dalam lini produk Essential Oil Blend
milik Young Living, Aroma Siez™
mengkombinasikan karakteristik
Lavender dan Peppermint yang
menenangkan dan baik untuk relaksasi.

|

Encerkan dengan V-6 Vegetable Oil Complex
untuk penggunaan secara topikal.

Mengedepankan kesegaran aroma dari
campuran lima essential oil berbahan dasar
jeruk ditambah dengan varian Spearmint,
Citrus Fresh™ sangat tepat untuk
digunakan sebagai wewangian pribadi
karena keharumannya yang menginspirasi.
Dapat juga digunakan dengan diffuser
untuk menyegarkan udara di dalam
ruangan.
BA H A N - B A H A N | Orange, Grapefruit,
Mandarin, Tangerine, Lemon, Spearmint
C A R A PE N G G U N A A N |

Campuran essential oil Young
Living yang unik dan dipatenkan.
DiGize™ mengkombinasikan essential
oil, spesifiknya Tarragon, Ginger,
Peppermint, Juniper, Fennel,
Lemongrass, Anise dan Patchouli.
B A H A N -B A H A N | Tarragon, Ginger,
Peppermint, Juniper, Fennel, Lemongrass, Anise,
Patchouli
C A RA P EN G G U N A A N |

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan V-6
Vegetable Oil Complex untuk penggunaan secara
topikal.

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan
V-6 Vegetable Oil Complex untuk penggunaan
secara topikal.
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ENDOFLEX 15ML 333317

JUVA CLEANSE 15ML 339517

JOY 15ML 337217

Endoflex merupakan kombinasi dari

Joy menghasilkan aroma yang

Juva Cleanse® merupakan campuran

Spearmint, Geranium dan beberapa

romantis, hangat dan menciptakan rasa

premium yang dihasilkan dari beberapa

essential oil murni lainnya. Campuran ini
mampu menciptakan lingkungan yang
tenang dan seimbang ketika digunakan
lewat diffuser.

bahagia ketika digunakan di dalam
ruangan lewat diffuser. Jika digunakan
sebagai pengharum tubuh, produk ini
dapat menguatkan rasa kebersamaan.

essential oils murni. Campuran tersebut
meliputi unsur alami neryl acetate,
gamma-curcumene dan alpha-pinene.

Spearmint, Sesame Seed
Oil, Geranium, German Chamomile, Sage, Myrtle,
Nutmeg

Bergamot, Lemon,
Palmarosa, Ylang Ylang, Rose, Geranium, Jasmine,
Roman Chamomile, Coriander, Tangerine

™

BAHAN-BAHA N |

CARA PENGGUNAAN |

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan V-6
Vegetable Oil Complex untuk penggunaan secara
topikal.

MELROSE 15ML 337817

Rosemary, Clove, Tea Tree,

Naouli
CARA PENGGUNAAN |

BA H A N - B A H A N |

| Diffuse,
hirup langsung, atau penggunaan secara topikal.

C A R A PEN G G U N A A N |

PANAWAY 15ML 339017

Melrose™ adalah perpaduan essential
oil dengan manfaat menjaga kebersihan
kulit.
BAHAN-BAHA N |

™

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan V-6
Vegetable Oil Complex untuk penggunaan secara
topikal.

Gunakan PanAway setelah latihan atau
di leher dan punggung kapan saja untuk
mendapatkan sensasi aromatik yang
menenangkan sekaligus menyegarkan.
®

BA H A N -B A H A N | Wintergreen, Clove,
Helichrysum, Peppermint
C A R A PE N G G U N A A N |
| Encerkan
dengan V-6 Vegetable Oil Complex untuk
penggunaan secara topikal di area sesuai kebutuhan
atau gunakan untuk pijat.

B A H A N -B A H A N |

Helichrysum, Ledum, Celery

Seed
C A RA P EN G G U N A A N |

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan V-6
Vegetable Oil Complex untuk penggunaan secara
topikal.

PEACE & CALMING 5ML 339817
Peace & Calming® mampu menciptakan
atmosfer relaksasi yang menenangkan jika
digunakan dengan diffuser, ditambahkan ke
air mandi maupun digunakan selama sesi
meditasi dan yoga. Jika digunakan secara
topikal, produk ini mampu meningkatkan
tampilan kulit Anda dengan membantu kulit
terlihat lebih sehat dan cerah.
B A H A N -B A H A N | Tangerine, Ylang Ylang, Blue
Tansy, Orange, Patchouli

| Diffuse,
hirup langsung, atau encerkan dengan V-6 Vegetable
Oil Complex untuk penggunaan secara topikal.

C A RA P EN G G U N A A N |
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R.C. 5ML 340917

PURIFICATION 15ML 339917

RAVEN 15ML 340217

Aroma Purification yang manis dan

R.C merupakan produk tambahan

Raven™ adalah kombinasi dari

menyegarkan dapat dengan cepat

yang ideal untuk dicampurkan dengan

Ravintsara, Peppermint, Eucalyptus

menghilangkan bau tidak sedap
dan menetralkan wangi udara di
sekitar Anda. Gunakan secara topikal
untuk menghindari pengalaman tak
menyenangkan ketika berjalan di udara
terbuka.

V-6 Vegetable Oil Complex. Kombinasi
keduanya dapat menciptakan atmosfer spa
selama pijat. Dapat juga digunakan sebagai
pengganti Aroma Siez dalam rangkaian
Raindrop Technique.

Radiata serta beberapa essential oils
lainnya. Raven menghadirkan sensasi
dingin ketika digunakan secara topikal di
area dada dan leher/tenggorokan.

®

BAHAN-BAHA N | Lemongrass, Rosemary,
Tea Tree, Myrtle, Citronella, Lavandin
CARA PENGGUNAAN |

| Diffuse,

hirup langsung, atau penggunaan secara topikal.

RELEASE 15ML 340817

Eucalyptus Globulus,
Eucalyptus Radiata, Eucalyptus Citriodora, Myrtle,
Black Spruce, Peppermint, Pine, Lavender, Marjoram,
Cypress
BA H A N - B A H A N |

| Diffuse,
C A R A PE N G G U N A A N |
hirup langsung, atau encerkan dengan V-6 Vegetable
Oil Complex untuk penggunaan secara topikal.

SACRED MOUNTAIN 5ML 341617

Release™ merupakan campuran dengan
aroma relaksasi yang dapat membantu
Anda meredakan amarah dan rasa
frustasi. Jika digunakan dengan diffuser,
produk ini dapat menghadirkan harmoni
dan keseimbangan di sekitar Anda.
BAHAN-BAHA N | Ylang Ylang, Olive
Oil, Lavandin, Geranium, Royal Hawaiian
Sandalwood, Blue Tansy, Citrus Hystrix, Blue
Cypress, Davana, Jasmine, German Chamomile,
Rose, Grapefruit, Tangerine, Spearmint, Lemon,
Ocotea
CARA PENGGUNAAN |

™

Sacred Mountain menawarkan kombinasi
Ylang Ylang dan minyak konifer yang
membangkitkan atmosfer kemurnian alam.
Produk ini juga mampu meningkatkan
kemampuan diri, kekuatan dan rasa aman
serta menghadirkan keseimbangan dengan
alam ketika digunakan dengan diffuser.
™

Ylang Ylang, Black Spruce,
Idaho Balsam Fir, Cedarwood
BA H A N - B A H A N |

C A R A PE N G G U N A A N |
| Diffuse,
hirup langsung, atau encerkan dengan V-6 Vegetable
Oil Complex untuk penggunaan secara topikal.

B A H A N -B A H A N | Ravintsara, Peppermint,
Eucalyptus Radiata, Wintergreen, Lemon
C A RA P EN G G U N A A N |

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan V-6
Vegetable Oil Complex untuk penggunaan secara
topikal.

SCLARESSENCE 15ML 341817
Sclaressence™ melengkapi gaya hidup
sehat secara umum dengan perpaduan
essential oil, termasuk Clary Sage dan
Fennel.*
B A H A N -B A H A N |

Clary Sage, Fennel, Spanish

Sage, Peppermint
C A RA P EN G G U N A A N |

|

Diffuse, hirup langsung, atau encerkan dengan V-6
Vegetable Oil Complex untuk penggunaan secara
topikal.

|

Diffuse, hirup langsung, atau penggunaan secara
topikal.

P RO DU K E S S E NT IA L O IL

36

VALOR 5ML 343017

THIEVES 15ML 342317

STRESS AWAY 15ML 463017
Stress Away™ adalah produk pertama yang
mengandung kombinasi unik essential oil
Lime dan Vanilla. Stress Away memadukan
aroma tropis dan citrus untuk rasa rileks
dan nyaman.

Copaiba, Lime, Cedarwood,
Vanilla, Ocotea, Lavender
BAHAN-BAHA N |

| Diffuse,

CARA PENGGUNAAN |

hirup langsung, atau encerkan dengan V-6 Vegetable
Oil Complex untuk penggunaan secara topikal.

Thieves® essential oil blend terinspirasi dari legenda

Valor® adalah produk dengan penjualan

empat orang pencuri di Perancis abad ke-15 yang

terbaik dan juga merupakan salah satu produk

menemukan kombinasi aromatik dari clove, rosemary,
dan tanaman-tanaman lainnya. Thieves mengandung

favorit D. Gary Young, sosok pendiri Young
Living. Aplikasikan di pergelangan tangan,

unsur-unsur alami limonene, eugenol, and eucalyptol.

dada, pangkal leher, dan telapak kaki. Dapat

Clove, Cinnamon Bark, Rosemary,
Lemon, Eucalyptus Radiata

juga dicampurkan ke dalam Young Living

BA H A N - BAH A N |

C A R A PE N G G U N A A N |

| Diffuse,

hirup langsung, atau encerkan dengan V-6 Vegetable Oil
Complex untuk penggunaan secara topikal.

Bath & Shower Gel Base untuk meningkatkan
mood dan semangat Anda.
B A H A N -B A H A N | Coconut Oil, Black Spruce, Blue
Tansy, Frankincense, Camphor Wood, Geranium
C A RA P EN G G U N A A N |
| Diffuse, hirup
langsung, atau penggunaan secara topikal.

WHITE ANGELICA 5ML 342817
White Angelica™ mengandung essential oil
Melissa dan Bergamot. Produk ini mampu
menghadirkan perasaan aman dan terlindungi
ketika digunakan dengan diffuser. Dapat juga
digunakan sebagai perlindungan dari energi
negatif.
BAHAN-BAHA N | Sweet Almond Oil, Bergamot,
Melissa, Geranium, Ylang Ylang, Rose, Myrrh, Royal
Hawaiian Sandalwood, Hyssop, Coriander, Black Spruce
CARA PENGGUNAAN |

| Diffuse, hirup

langsung, atau penggunaan secara topikal.

FOTOSENSITIFITAS: Hindari sinar matahari dan sinar UV secara langsung setidaknya 12 jam setelah digunakan pada kulit
TOPIKAL: Gunakan langsung pada kulit. Beberapa essential oil perlu diencerkan. Lihat label untuk cara penggunaan.
PENGENCERAN: Beberapa essential oil perlu diencerkan. Lihat label untuk penggunaan.
AROMATIK: Hirup langsung atau gunakan diffuser Young Living.
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ESSENTIAL OIL ROLL-ON

Roll-on dengan desain label kontemporer yang indah menawarkan cara mudah untuk menikmati essential oil blend
kesukaan Anda di saat bepergian. Nantikan produk-produk oil and infusi oil lainnya dalam kemasan roll-on.

BREATHE AGAIN
ROLL-ON 352817
10ML

Breathe Again™ Roll-On menampilkan empat essential oil dari varian
Eucalyptus, termasuk Eucalyptus Blue yang ditanam dan melewati
penyulingan di fasilitas perkebunan Young Living di Ekuador.
BA H A N - BA H AN | Caprylic/Capric Triglycerida, Eucalyptus Staigeriana, Eucalyptus
Globulus, Eucalyptus Radiata, Eucalyptus Blue, Laurus Nobilis, Peppermint, Copaiba,
Myrtle, Blue Cypress, Rosehip
C A R A PE N G G U N A A N |

DEEP RELIEF
ROLL-ON 353417
10ML

Oleskan sebanyak yang diperlukan di area dada dan leher.

Dengan campuran essential oil Peppermint, Deep Relief Roll-On
menciptakan sensasi menyejukkan ketika diaplikasikan pada kulit.
Dengan aroma yang membantu relaksasi dan menyegarkan di saat yang
bersama, produk ini sangat sempurna untuk disimpan di tas olahraga
agar dapat digunakan selama berolahraga.
BA H A N - BA H AN | Peppermint, Coconut Oil, Idaho Balsam Fir, Clove, Vetiver,
Wintergreen, Lemon, Helichrysum, Copaiba, Dorado Azul, Caprylic/Capric Triglycerida
C A R A PE N G G U N A A N |

Oleskan sebanyak yang diperlukan di pelipis, tengkuk atau

area lainnya sesuai kebutuhan.

STRESS AWAY
ROLL-ON 447217
10ML

VALOR 10ML
ROLL-ON 352917
10ML

Stress Away™ Roll-On merupakan campuran unik beraroma ringan yang
dihasilkan dari perpaduan Vanilla, Lime, Copaiba, dan varian essential
oil lain dengan wewangian yang bersifat relaksasi.
BA H A N - BA H AN |

Copaiba, Lime, Cedarwood, Vanilla, Ocotea, Lavender

C A R A PE N G G U N A A N | Oleskan sebanyak yang diperlukan di pergelangan tangan,
kening, leher atau area lainnya sesuai kebutuhan.

Valor memiliki aroma hangat menenangkan, baik untuk pijat pada
bagian tubuh yang membutuhkan atau kapan pun Anda menginginkan
motivasi tambahan. Hadir dalam bentuk roll-on untuk menemani Anda
di mana pun.
BA H A N - BA H AN | Caprylic/Capric Triglycerida, Black Spruce, Camphor Wood,
Geranium, Blue Tansy, Frankincense, Pelargonium Graveolens Flower Oil (Geranium)
C A R A PE N G G U N A A N | Oleskan sebanyak yang diperlukan pada leher, dada,
pergelangan tangan, atau area lainnya sesuai kebutuhan.

P RO DU K E S S E NT IA L O IL
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MINYAK PIJAT

Tingkatkan manfaat pijatan Anda ke level yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, lewat
penggunaan lini produk minyak pijat kami. Kombinasi essential oils yang unik di dalam ragam minyak
pijat kami mampu memberikan Anda pengalaman pijat terbaik yang pernah Anda rasakan.

CEL-LITE
MASSAGE OIL 303517

Cel-Lite Magic™ Massage Oil dapat membantu mengencangkan dan menutrisi
kulit lewat campuran minyak nabati murni, vitamin E dan essential oil autentik.
Kandungan minyak Grapefruit di dalamnya juga mampu membantu meningkatkan
tampilan tekstur kulit. Selain itu, Juniper membantu membersihkan kulit.

Coconut Oil, Grape Seed Oil, Grapefruit, Cedarwood, Clary Sage, Cypress, Juniper,
Wheat Germ Oil, Sweet Almond Oil, Olive Oil
BA H A N - BA H AN |

C A R A PE N G G U N A A N |

Pijat pada area kulit yang ingin diperbaiki. Kocok dahulu sebelum

digunakan.

ORTHO EASE
MASSAGE OIL 303317

Ortho Ease® Massage Oil merupakan campuran dengan efek menenangkan yang dihasilkan
dari kombinasi minyak nabati dan essential oils seperti Wintergreen, Peppermint, Juniper,
dan Marjoram.
BA H A N - BA H AN | Coconut Oil, Wintergreen, Grape Seed Oil, Peppermint, Juniper, Eucalyptus
Globulus, Eucalyptus Radiata, Thyme, Lemongrass, Marjoram, Vetiver, Wheat Germ Oil, Sweet Almond
Oil, Olive Oil
C A R A PE N G G U N A A N |

Pijat dengan lembut di area yang diinginkan. Kocok dahulu sebelum

digunakan.

V-6 VEGETABLE OIL
COMPLEX 303117

V-6™ Vegetable Oil Complex dapat digunakan untuk menciptakan kreasi minyak
pijat pribadi. Juga dapat digunakan untuk mengencerkan essential oil murni bagi
penggunaan pada kulit sensitif.
BA H A N - BA H AN | Coconut Oil, Sesame Seed Oil, Grape Seed Oil, Sweet Almond Oil, Wheat Germ
Oil, Sunflower Seed Oil, Olive Oil
C A R A PE N G G U N A A N | Untuk aplikasi langsung pada kulit, campurkan 1 tetes essential oil dengan
1-8 sendok teh V-6. Untuk penggunaan topikal, campurkan 15-30 tetes essential oil dengan 1/8-1/4
cangkir V-6. Beberapa essential oil yang kandungannya lebih keras (contoh: Cinnamon, Clove, Oregano)
membutuhkan takaran pengenceran yang berbeda dibanding takaran pengenceran untuk essential oil yang
lebih lembut kandungannya. Kocok dahulu sebelum digunakan.
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ESSENTIAL OIL COLLECTION

Roll-on dengan desain label kontemporer yang indah menawarkan cara mudah untuk menikmati essential oil
blend kesukaan Anda di saat bepergian. Nantikan produk-produk oil and infusi oil lainnya dalam kemasan roll-on.

RAINDROP
TECHNIQUE 313717

EVERYDAY OILS
369517

Raindrop technique® memadukan manfaatmanfaat essential oil dengan prinsip-prinsip
pemijatan. Termasuk buku panduan di dalam.

Botol 5 ml dari varian Aroma Siez™, Basil,
Cypress, Marjoram, Oregano, Peppermint, Thyme, Valor®,
Wintergreen. Dua minyak pijat 36 ml dari varian V-6™
Vegetable Oil Complex. Buku Panduan.
TERD I RI |

The Everyday Oils™ adalah paket essential oil
yang tepat untuk pemula. Terdiri dari 10 essential
oil kami yang paling banyak digunakan untuk
berbagai kebutuhan harian. Termasuk buku
panduan di dalam.

Botol 5 ml dari varian Frankincense, Lavender,
Lemon, Peppermint, Tea Tree (Melaleuca Alternifolia),
PanAway®, Purification®, Thieves®, Stress Away™, Joy™. Buku
Panduan
TERD I RI |

P RO DU K E S S E NT IA L O IL
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DIFFUSER
Essential Oil

Jadikan rumah, kantor maupun area pribadi lainnya sebagai oase aromaterapi Anda sendiri! Gunakan
berbagai diffuser elegan kami untuk menyebarkan aroma essential oil ke seluruh penjuru ruangan dan
menciptakan pengalaman layaknya spa di mana pun Anda berada.
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ARIA ULTRASONIC
DIFFUSER 452417
COMING SOON

Aria™ mengkombinasikan teknologi ultrasonik paling
mutakhir dengan banyak fitur bermanfaat didalamnya,
seperti remote control, koneksi untuk memutar musik,
suara menenangkan yang dapat dipilih tanpa alat
tambahan apapun dan lampu LED. Di dalam Aria
terdapat plat ultrasonik kecil yang bergetar lebih dari sejuta kali per detik
hingga mampu mengubah campuran air dan oil yang ada di dalam Aria
menjadi uap untuk kemudian disebar ke udara.
C A R A PE N G GU N A A N |
| Isi dengan air secukupnya kemudian tambahkan 15 – 20
tetes produk yang diinginkan. Lihat buku panduan untuk rincian cara penggunaan.

AROMALUX ATOMIZING
DIFFUSER 469517
COMING SOON

AromaLux™ berfungsi sebagai atomizer, air purifier, dan
diffuser yang mentransformasi ruangan dengan essential
oil. Didesain oleh D. Gary Young dan hanya tersedia di
Young Living, AromaLux menggabungkan desain unik,
teknologi, dan fitur-fitur yang menyederhanakan namun
meningkatkan pengalaman aromatik.
C A R A PE N G GU N A A N |
| Letakkan botol essential oil 5 ml atau 15 ml pada bagian
atas atomizer dan pilih pengaturan yang diinginkan. Lihat buku instruksi untuk cara penggunaan
lengkap.

DESERT MIST
ULTRASONIC
DIFFUSER 21915

Dengan desain yang terinspirasi dari Maroko dan tampilan
cahaya lembut, Desert Mist™ Ultrasonic Diffuser dapat
menjadi tambahan dekorasi yang elegan bagi rumah Anda.
Kelebihannya diantara lain ada dalam kemampuan jangka
pengoperasian yang panjang, pilihan warna cahaya dengan
spektrum penuh dan desain khusus yang elegan.
C A R A PE N G G U N A A N |

DEWDROP
DIFFUSER 533017

| Lihat buku panduan untuk rincian cara penggunaan.

Diffuser Dewdrop™ Young Living berfungsi sebagai pelembab
udara dan penebar partikel serta aroma dalam satu produk
sederhana yang mudah digunakan. Dilengkapi dengan desain
tampilan spesial dengan kemampuan operasi hingga empat
jam, pemberhetian daya otomatis dan kontrol lampu. Diffuser
Dewdrop Young living mampu menghadirkan atmosfer spa di manapun Anda
berada.
C A R A PE N G G U N A A N |
| Isi dengan air bersuhu ruangan (sebaiknya air hasil
penyulingan maupun air mineral botolan), tambahkan 8 – 12 tetes produk yang diinginkan dan
nyalakan diffuser. Lihat buku panduan untuk rincian cara penggunaan.

P RO DU K E S S E NT IA L O IL
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AKSESORIS ESSENTIAL OIL

Maksimalkan pengalaman penggunaan essential oil Anda. Aksesoris yang kami tawarkan akan membantu Anda
menyimpan setiap produk yang Anda miliki dengan lebih terorganisir.

PERLENGKAPAN
AROMAGLIDE ROLLER
457817
COMING SOON

LABEL TUTUP
BOTOL OIL 393917
COMING SOON
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PRODUK ESSENTIA L OIL

Transformasikan berbagai essential oil favorit Anda ke
dalam kemasan botol roll-on yang mudah digunakan
dengan teknologi roller AromaGlide™ yang mutakhir.
Setiap perlengkapan telah didesain untuk mampu
menampung botol 5-15 ml dengan inisial “Sb” di
bagian bawahnya. Satu set terdiri dari 10 perlengkapan
Aromaglide dan tutupnya.

Label dengan kode warna ini cocok untuk tutup botol
ukuran 5 – 15 ml. Didesain khusus untuk membantu Anda
menyusun persediaan essential oil Anda sehingga Anda
mudah menemukan varian yang Anda cari tiap dibutuhkan.

Jadikan Rumah Anda
sebuah

OASIS
Desert Mist ™ UltraSonic
Difusser merupakan
produk terbaru dalam
rangkaian diffuser
Young Living. Dengan
desain yang unik dan
tampilannya yang
modern, diffuser ini
dapat menjadi tambahan
dekorasi yang elegan
bagi rumah Anda.

Campuran Essential Oil yang Memikat bagi Ruang Keluarga Anda
3 tetes

CITRUS FRESH
YLANG YLANG STRESS AWAY

2 tetes

1 tetes

PRODUK
AT HOME
Rumah adalah tempat Anda berlindung – di mana kenangan indah
dirajut bersama keluarga dan sahabat. Kami ciptakan rangkaian
Produk At Home yang memberikan Anda produk-produk bermanfaat
yang bebas dari bahan-bahan kimia dan racun berbahaya. Produkproduk dengan kandungan essential oil ini bekerja sesuai dengan
harmoni alam. Dari produk pembersih hingga pasta gigi, produk kami
mendukung gaya hidup sehat yang dimulai dari rumah Anda sendiri.

THIEVES
Thieves® dari Young Living merupakan essential oil blend yang terinspirasi dari legenda Perancis
abad 15 tentang empat orang pencuri yang menciptakan minyak dari campuran clove, rosemary, dan
beberapa tanaman lain. Sebagai alternatif produk-produk berbahan kimia berbahaya, rangkaian Thieves
kami merupakan produk-produk berbasis tumbuhan dengan formula alami dan beraroma sedap.

THIEVES 15ML
342317

Campuran essential oil Thieves® terinspirasi dari cerita
legenda mengenai 4 orang pencuri di Perancis yang
memformulasikan kombinasi wewangian spesial dari
cengkeh, rosemary dan tanaman lainnya. Produk ini
merupakan campuran essential oil yang mengandung
unsur alami seperti limonene, eugenol dan eucalyptol.
BAHAN-BAHAN | Clove, Cinnamon Bark, Rosemary,
Lemon, Eucalyptus Radiata
CARA PENGGUNAAN |
| Diffuse, hirup
langsung, atau encerkan dengan V-6 Vegetable Oil Complex untuk penggunaan
secara topikal.

THIEVES
AROMABRIGHT
TOOTHPASTE 303917

Dengan manfaat Thieves dari lini essential oilblend, Thieves AromaBright™ Toothpaste dapat
membantu membersihkan gigi dan gusi secara
menyeluruh. Bebas fluoride, bebas pewarna sintetis
serta bebas pengawet, Thieves AromaBright
Toothpaste merupakan pilihan yang tepat bagi
seluruh keluarga. Produk ini akan memberikan rasa
mint yang segar ketika digunakan dan napas segar
yang tahan lama.
CARA PENGGUNAAN | Sikat gigi setiap pagi dan
malam, dan lebih baik jika dilakukan setiap kali setelah
tmakan.

THIEVES FRESH
ESSENCE PLUS
MOUTHWASH 368317

Thieves® Fresh Essence™ Plus Mouthwash
mengandung essential oil Thieves untuk menjaga
kebersihan gigi dan gusi. Dengan bahan-bahan
alami lainnya, cairan kumur Young Living ini tidak
mengandung alcohol, pewarna sintetis, atau
perasa buatan.
CARA PENGGUNAAN | Kumur 1 sendok makan atau 1
tutup botol Fresh Essence Plus selama 30-60 detik atau sesuai
kebutuhan.

AT HO M E
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NINGXIA RED
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NINGXIA RED

Selama lebih dari 700 tahun, Ningxia di sebelah barat laut Cina telah memegang reputasi sebagai wilayah
penghasil dan pembudidaya wolfberry berkualitas premium. Dikenal juga dengan nama goji berry, wolfberry
kaya akan nutrisi. NingXia Red® kami merupakan minuman superfruit lezat yang diformulasi eksklusif dengan
kandungan minyak-minyak atsiri murni, puree wolfberry Ningxia, dan superfruit lainnya yang sarat fitonutrisi.

NingXia Red® adalah minuman
segar yang mengandung puree
wolfberry Ningxia; paduan jus
superfruit blueberry, aronia, cherry,
pomegranate, dan plum; ekstrak
stevia alami; ekstrak grapeseed;
ekstrak vanilla murni; dan minyak
atsiri Orange, Yuzu, Lemon, dan
Tangerine.

NINGXIA RED
2PK 304217
4PK 304417

CARA KONSUMSI |

Minum 2 fl. oz. 2

kali sehari.

NINGXIA RED
SINGLES 352517

Manfaat-manfaat NingXia Red® dalam kemasan sachet
sekali minum ukuran 2 oz. yang bisa Anda bawa di
dalam dompet atau tas Anda. Setiap kotak berisi 30, 60,
atau 90 sachet.
CAR A KONSUMSI |

Minum 1 sachet (2 fl. oz.) 2 kali sehari.

NING X IA RE D
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MINERALS

Percaya diri tanpa kompromi Bersama Savvy Minerals by Young Living™. Rangkaian makeup
berbasis mineral ini memadukan formula-formula premium dengan bahan-bahan murni, sehingga
Anda dapat selalu menghargai kecantikan alami tanpa perlu mengorbankan standar. Temukan
produk-produk terbaik dalam variasi nuansa dan warna untuk mengekspresikan diri Anda.
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I Do Believe
You’re Blushin’

Passionate

Smashing

Crowned All Over

Summer Loved

22420

22258

22274

22275

22257

BLUSH

BRONZER

Tambahkan rona alami pada pipi dengan Savvy Minerals Blush. Tampil
cantik alami atau dramatis dengan tiga nuansa memukau dan warnawarna buildable.

Gunakan Savvy Minerals Bronzer untuk efek kilau hangat pada kulit.
Mineral powder ini berbaur lembut memberikan efek hangat berseri
dan cerah berkilau.

Cool No. 1

Cool No. 2

Cool No. 3

Warm No. 1

Warm No. 2

Warm No. 3

22277

22278

22280

22281

22283

22284

Dark No. 1

Dark No. 2

Dark No. 3

Dark No. 4

22286

22287

22292

22294

FOUNDATION POWDER
Kulit tampak mulus sepanjang hari dengan Savvy Minerals Foundation. Tekstur ringan dan formula
buildable membaur dengan kulit untuk hasil akhir berseri alami.

Daydream

On a Whim

Wish

Uptown Girl

22288

22291

22290

22289

LIPSTICK
Dibuat tanpa pewarna sintetis, Savvy Minerals Lipstick memberikan kesegaran
warna dengan formula ringan, warna buildable, dan aplikasi halus yang pas untuk
pemakaian setiap hari.

Abundant

Embrace

22282

22279

LIP GLOSS 22282
Savvy Minerals Lip Gloss terasa nyaman dan lembut
di bibir dengan warna dan kilau tanpa pewarna
sintetis. Warna-warna buildable yang berasal
dari alam memberikan lapisan warna tipis hingga
medium sesuai keinginan Anda.
S AV V Y M INE RA L S
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Tips & Trik Kontur Wajah Indah
Teknik professional ini tidak serumit kelihatannya. Hanya dengan beberapa tips dan trik, Anda
bisa menciptakan kontur wajah indah Anda sendiri.

Aplikasikan foundation
seperti biasa untuk
menghasilkan dasar
makeup merata.

Gunakan kuas kontur atau
blush untuk menyapukan
sedikit bronzer pada tulang
pipi dimulai dari tengah
pipi ke bagian atas telinga.

Aplikasikan bronzer di
sepanjang garis rambut –
terutama pelipis – dan di
sepanjang garis rahang
untuk menambah bentuk
dan dimensi. Pertegas
hidung dengan kontur di
sepanjang sisi dan ujung
hidung.

Gunakan foundation
satu level lebih terang
atau highlighter untuk
menciptakan kontras.
Aplikasikan pada dahi, area
di bawah mata, dan garis
tengah hidung dan dagu.

Gunakan kuas bersih
untuk membaurkan
garis-garis yang kasar
atau tidak alami pada
bronzer dan highlight.
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Sempurnakan makeup
dengan sedikit blush
untuk efek rona alami.

Diamond Dust

Jet Setter

Multitasker

22298

22276

22297

VEIL- DIAMOND DUST

EYELINER- JET SETTER

Savvy Minerals Veil powder membantu kulit
tampak lebih halus merata, menyerap minyak,
dan menambahkan efek kilau hanya dalam
beberapa sapuan. Pakai powder transparan
ini tanpa atau setelah foundation sebagai
penyempurna makeup.

MULTITASKER

Gunakan Savvy Mineral Eyeliner untuk makeup
mata lembut atau high impact. Gaya apapun
– dari smoky eye yang misterius hingga cat
eye yang klasik – jadi mudah dengan formula
powder dan warna yang buildable.

Gunakan powder serbaguna Savvy Minerals
Multitasker sebagai eyebrow filler, eyeshadow,
dan eyeliner. Tahan hingga seharian dan
bertekstur lembut di manapun ia digunakan.

Best Kept Secret

Residual

Determined

Wanderlust

Spoiled

Crushin’

Diffused

Unscripted

22272

22267

22270

22265

22264

22271

22269

22266

EYESHADOW
Gaya makeup mata apapun jadi mudah bersama banyaknya variasi warna berpigmen tinggi dari Savvy Minerals Eyeshadow. Formula tahan lama dan
buildable memberikan Anda kepercayaan diri sepanjang hari.

MISTING SPRAY 22293

BRUSH SET 21257

Savvy Minerals Misting Spray membantu
menjaga warna dan partikel. Dengan
bahan yang berasal dari alam, spray ini
cocok untuk makeup berbasis mineral,
dan membantu mengkonsentrasikan
warna pada kuas sebelum aplikasi
makeup powder.

Savvy Minerals Brush Set terdiri dari lima kuas
berkualitas tinggi yang dibuat khusus untuk
mengaplikasikan veil, foundation, blush,
blending, dan eyeshadow kami. Dilengkapi
tas penyimpan yang stylish dan ringkas untuk
bepergian.

S AV V Y M INE RA L S
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BERBAGI

GAYA HIDUP YL
Kami bangga dapat menawarkan berbagai pilihan produk untuk
mendukung kesejahteraan Anda dalam setiap aspek kehidupan.
Hal ini kami capai lewat dedikasi selama lebih dari 20 tahun
dalam mengembangkan produk yang berfungsi membersihkan
rumah, menutrisi tubuh, memperindah tampilan kulit dan rambut,
serta menenangkan jiwa. Tujuan kami adalah untuk menyediakan
lebih banyak cara dalam meningkatkan kualitas kehidupan Anda.
Semua itu ingin kami capai tanpa pernah mengabaikan komitmen
Seed to Seal® yang kami junjung tinggi. Mendapatkan kebebasan
finansial lewat membagikan cerita Young Living kepada orangorang di sekitar Anda merupakan kesempatan lain bagi Anda
untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup.

MENGAPA
BERGABUNG DENGAN

Young Living?

Ketika Anda bergabung dengan Young Living, Anda akan menjadi bagian dari komunitas global berisikan orangorang yang memiliki minat khusus atas solusi alami dan autentik untuk kehidupan pribadi dan keluarga mereka
masing-masing. Keanggotaan Young Living menawarkan lebih dari sekedar akses untuk mendapatkan beragam
produk essential oil autentik dan kombinasi yang kami tawarkan. Keanggotaan ini juga memberikan Anda:
•

Potongan harga 24% dari harga eceran untuk semua produk Young Living: Hal ini memungkinkan Anda untuk menikmati
dan menemukan lebih banyak lagi produk favorit dalam daftar produk kami. Anda juga kemudian dapat berbagi produk
luar biasa tersebut dengan orang-orang disekitar Anda.

•

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam program kompensasi kami: Rencana kompensasi kami menawarkan pembayaran
yang jauh lebih besar dibanding rata-rata perhitungan di industri ini. Semuanya didapatkan melalui pembayaran komisi,
bonus yang besar, dan hasil penjualan eceran—hanya untuk berbagi essential oil!

•

Kenyamanan yang ditawarkan program Autoship Essential Rewards: Anda tidak hanya akan dimudahkan dalam pembelian
produk kami setiap bulannya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan dengan
produk gratis. Semua ini bisa didapatkan hanya dengan melakukan pembelanjaan rutin setiap bulan! Selain itu, program
Essential Rewards juga banyak menawarkan diskon biaya pengiriman, hadiah pembelanjaan, kualifikasi untuk mendapatkan
bonus tambahan tertentu dan akses ke promo-promo eksklusif yang hanya bisa didapatkan oleh anggota program ini!

•

Rekognisi atas pencapaian Anda: Setiap tahun, kami melakukan perjalanan ke berbagai lokasi indah di berbagai belahan
dunia. Perjalanan ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan dan pelatihan bagi mereka yang telah menunjukkan
dedikasi luar biasa dalam membangun bisnis mereka. Selain itu, kami juga menawarkan rekognisi di atas panggung dalam
acara International Grand Convention setiap tahun. Dalam acara ini, kami akan merekognisi tiap peringkat baru yang
berhasil dicapai oleh setiap member.
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SIAP BERGABUNG?
Bergabung dengan Young Living sangat mudah dan memberikan banyak keuntungan! Begini caranya:
1.

Kunjungi YoungLiving.com/id_ID.

2.

Ikuti langkah-langkah untuk mendaftar di laman tersebut. Member dapat menikmati potongan harga sebesar
24% serta memiliki kesempatan untuk memanfaatkan program Essential Rewards dan rencana kompensasi yang
kami tawarkan.

3.

Pilih Starter Kits Anda: Starter Kit (21383) / Basic Kit (546017) / Basic Plus Kit with Dew Drop Diffuser (548017) /
Premium Kit with Dew Drop Diffuser (546317) / Premium Kit with Desert Mist Diffuser (23103).

4.

Tambahkan produk lainnya ke dalam pembelanjaan Anda, jika diinginkan.

5.

Lanjutkan ke laman pembayaran dan lengkapi proses pendaftaran Anda.

6.

Mulai nikmati produk-produk essential oil dengan kualitas terbaik di dunia!

BE RBA G I G AYA HIDU P
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Essential

REWARDS

Dapatkan pengiriman order otomatis setiap bulan melalui program Essential Rewards kami!
Tentukan order bulanan Anda di muka, kumpulkan poin untuk ditukarkan dengan produk-produk
gratis. Dengan begitu banyak manfaat serta bonus yang ditawarkan, sekaranglah waktunya untuk
bergabung dalam program ini! Kunjungi YoungLiving.com untuk informasi lebih lanjut.

member Es sential Rewards MENIKMATI:

•

Potongan biaya pengiriman

•

Potongan harga untuk paket
produk eksklusif

•

Pengembalian hingga 25 persen
dalam bentuk poin Essential
Rewards dalam setiap pesanan
untuk digunakan dalam pesanan
berikutnya

•

•

1–3 bulan: pengembalian
sebesar 10% dari total PV
pembelanjaan ER Anda

•

4–24 bulan: pengembalian
sebesar 20% dari total PV
pembelanjaan ER Anda

•

25+ bulan: pengembalian
sebesar 25% dari total PV
pembelanjaan ER Anda

Akses ke bonus-bonus tambahan
eksklusif, termasuk Rising Star Team
Bonus
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PRODUK ESSENTIA L OIL

•

Hadiah Loyalty Gift akan masuk di
bulan setelah bulan kualifikasi ke 4,
7, 10 dan 13 (akan masuk 1 bulan
setelah bulan kualifikasi) untuk
member yang rutin melakukan
pembelanjaan minimal 100 PV.

EDUKASI PRODUK

Berbagi tentang Young Living dan komitmen kami akan kualitas produk kini semakin mudah! Beragam sarana
edukasi produk akan membantu Anda mempelajari dan menjadi ahli yang tahu segala hal mengenai produk
favorit Anda.

PANDUAN PRODUK

Panduan produk-produk Young Living, termasuk
informasi harga, fitur-fitur informatif, tips cara

1 BUKU 384917
5 BUKU 515317

penggunaan, dan deskripsi mendetail. Panduan
Produk menjadikan belajar dan berbagi mengenai
produk-produk Young Living semakin mudah!

SAVVY MINERALS
BOOKLET

Informasi, cara pakai serta tips dan trik seputar Savvy
Minerals by Young Living, rangkaian produk makeup
berbasis mineral yang memadukan formula premium
dengan bahan-bahan murni.

1 BUKU 24965
10 BUKU 24966

BE RBA G I G AYA HIDU P
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ESSENTIAL REWARDS
KESETIAAN YANG MEMBERIKAN
M A N FA AT L E B I H

DAPATKAN REWARD

hadiah dan poin produk bagi order Essential Rewards
minimal 100 PV di tahun pertama Anda!

BULAN

1
BULAN

Dapatkan

2

BULAN

setelah order 3 bulan
berturut-turut

3

5
6

8
9

Dapatkan

BULAN

11

Dapatkan kembali

dari total poin belanja selama
order di bulan ke 4 hingga ke 24.

13

Dapatkan kembali

24

untuk setiap 12 bulan berturut-turut
order ER yang dilakukan setelah
tahun pertama.
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25

20% PV

dari total poin belanja selama
order di bulan ke 4 hingga ke 24.

BULAN

eksklusif formula milik Gary

20% PV

BULAN

BULAN

Dapatkan

20% PV

dari total poin belanja selama
order di bulan ke 4 hingga ke 24.

10

12

yang diformulasi oleh
D. Gary Young setelah order 12
bulan berturut- turut

Dapatkan kembali

BULAN

BULAN

eksklusif

20% PV

dari total poin belanja selama
order di bulan ke 4 hingga ke 24.

7

BULAN

setelah order 9 bulan
berturut-turut

Dapatkan kembali

BULAN

BULAN

Dapatkan

dari total poin belanja Anda selama
3 bulan order pertama.

4

BULAN

setelah order 6 bulan
berturut-turut

10% PV

BULAN

BULAN

Dapatkan

Dapatkan kembali

Dapatkan kembali

25% PV

dari total poin belanja mulai di bulan ke 25 dan seterusnya.

ESSENTIAL
REWARDS

Essential Rewards (ER) adalah program pembelanjaan otomatis
minimal 100 PV setiap bulan yang dikirim langsung ke alamat
dengan bonus poin 10 - 25%, serta Loyalty Gift.

STANDARD
ORDER
Standard Order (SO) adalah program pembelanjaan dengan
pembelanjaan minimal 50 PV per tahun yang dapat dilakukan
kapan saja dan tanpa bonus poin.

12 bulan

Pembelanjaan minimal 100 PV
di setiap bulan

50
PV

Pembelanjaan manual

Auto

Pembelanjaan otomatis di
setiap bulan pada tanggal
yang telah ditentukan

1x

Hanya dapat diproses 1x
dalam sebulan

Dapat diproses beberapa kali
dalam sebulan

Mendapatkan bonus poin 10 25% dari setiap pembelanjaan
berdasarkan periode Loyalty
bulan pembelanjaan

Tidak mendapatkan bonus poin
dari pembelanjaan

o ER

P rom

Rising Star
Team
Bonus

Manual

Pembelanjaan minimal 50 PV
dalam 12 bulan

Biaya pengiriman
lebih murah

Biaya pengiriman normal

Mendapatkan
Loyalty Gift

Tidak mendapatkan
Loyalty Gift

Promo khusus
pembelanjaan ER

Kesempatan mendapatkan Fast
Start Bonus, Start Living Bonus
dan bonus eksklusif
Rising Star Bonus

NO

P ro

R
mo E

Tidak dapat berpartisipasi
dalam promo khusus ER

Kesempatan mendapatkan Fast
Start Bonus & Start Living Bonus
BE RBA G I G AYA HIDU P
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Bersiap untuk sukses dengan

STARTER KIT!

Perlengkapan ini telah kami desain ulang secara keseluruhan agar meliputi materi terkini yang

dibutuhkan untuk membangun bisnis serta lebih banyak sampel produk daripada sebelumnya.
Starter Kit merupakan cara terbaik untuk mengenalkan kesempatan dan gaya hidup yang ditawarkan
Young Living. Bergabunglah dengan membeli salah satu Starter Kit yang kami sediakan dan nikmati
beragam manfaat yang ada didalamnya, termasuk:
•

Potongan harga sebesar 24%

•

Kesempatan untuk mendapatkan komisi dan bonus

•

Kelayakan untuk berpartisipasi dalam program Essential Rewards dan mendapatkan produk gratis,
potongan biaya kirim dan banyak lagi

•

Kesempatan untuk membantu orang lain menemukan kebebasan dan kesejahteraan yang luar biasa
dalam hidup mereka

BERGABUNG sekarang di

PREMIUM KIT
23103
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(1)

Dessert Mist Diffuser

(1)

AromaEase 5ml

(1)

Starter Kit

(5)

Kartu Sampel

(1)

Koleksi Essential Oil Premium

(10) Botol Sampel 1 ml

(1)

Stress Away 5ml

(1)

BERBAGI GAYA H IDU P

Aroma Glide Roller Fitment

PREMIUM KIT 546317
(1)

Dew Drop Diffuser

(1)

AromaEase 5ml

(1)

Starter Kit

(5)

Kartu Sampel

(1)

Koleksi Essential Oil Premium

(10) Botol Sampel 1 ml

(1)

Stress Away 5ml

(1)

Aroma Glide Roller Fitment

(1)

Brosur Selamat Datang dari Mary
dan Gary

(1)

Formulir Perjanjian Anggota

(1)

Peta Young Living

Perlengkapan AromaGlide Roller

STARTER KIT 21383
(1)

Buku Kode Etik

(1)

Buku Definisi Program Kompensasi

(1)

Minyak Atsiri Sekilas Tentang

(1)

Brosur Selamat Datang

BASIC KIT 546017
(1)

Starter Kit

(1)

(1)

Stress Away 5ml

(10) Kartu Sampel

(1)

Aromaease 5ml

BASIC PLUS KIT 548017
(1)

Dew Drop Diffuser

(1)

Aromaease 5ml

(1)

Starter Kit

(1)

Perlengkapan AromaGlide Roller

(1)

Stress Away 5ml

(10) Kartu Sampel

Karena kemitraan kami banyak bergantung pada kondisi natural alam dan standar tinggi kami akan pelaksanaan praktek
Seed to Seal®, beberapa produk dalam Starter Kit mungkin saja sementara tidak tersedia pada waktu pendaftaran Anda.
Hal ini dapat disebabkan karena faktor bahan baku musiman ataupun pemenuhan syarat kualitas kami yang ketat. Pada
kasus yang sangat jarang terjadi seperti ini, produk dalam Starter Kit itu boleh kami gantikan dengan produk populer
lainnya yang dikenal dengan sebutan “flex oils”. Penggantian produk ini untuk memastikan setiap Starter Kit dapat
memenuhi standar dan spesifikasi kami yang tinggi.

BE RBA G I G AYA HIDU P
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A

INDEKS

Abundance

34

Aria Ultrasonic Diffuser			

42

AromaEase			

34

Aroma Life			

34

Aromalux Atomizing Diffuser			

42

Aroma Siez			

34

B
Basic Kit			

62

Basic Plus Kit			

62

Basil			

26

Bergamot			

26

Black Pepper			

26

Blue Tansy			

26

Breathe Again Roll-On			

38

C
Carrot Seed			

26

Cedarwood			

26

Cel-Lite Massage Oil			

39

Cinnamon Bark			

26

Citronella			

26

Citrus Fresh			

34

Clary Sage			

27

Clove			

27

Copaiba			

27

Cypress			

27

D
Deep Relief Roll-On			

38

Desert Mist Ultrasonic Diffuser			

42

Dewdrop Diffuser			

42

DiGize			

34

E
EndoFlex			

35

Essential Rewards			

61

Eucalyptus Radiata			

27

Everyday Oils			

40

F
Fennel			

27

Frankincense			

27

G
Geranium			

27

Ginger			

28

Grapefruit			

28

H
Helichrysum			
65

INDEKS

28

J

S

Jade Lemon			

28

Sacred Frankincense			

31

Jasmine			

28

Sacred Mountain			

36

Joy			

35

Savvy Minerals - Blush			

52

Juniper			

28

Savvy Minerals - Bronzer 			

52

JuvaCleanse			

35

Savvy Minerals - Brush Set			

54

Savvy Minerals Buklet			

60

Savvy Minerals - Eyeliner			

54

K
Kunzea			

28

L

Savvy Minerals - Eye Shadow			

54

Label Tutup Botol			

43

Savvy Minerals - Foundation Powders			

52

Lavender			

28

Savvy Minerals - Lipgloss			

52

Lemon			

29

Savvy Minerals - Lipstick			

52

Lemongrass			

29

Savvy Minerals - Misting Spray			

54

Lime			

29

Savvy Minerals - MultiTasker			

54

M

SclarEssence			

36

Manuka			

29

Spearmint			

31

Marjoram			

29

Starter Kit			

63

Melissa			

29

Stress Away			

37

Melrose			

35

Stress Away Roll-On			

38

Myrrh			

29

T

N

Tangerine			

31

NingXia Red			

52

Tea Tree			

31

NingXia Singles			

52

Thieves			

37, 47

Thieves AromaBright Toothpaste			

48

O
Ocotea			

29

Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash

		

48

Orange			

30

Thyme			

31

Oregano			

30

V

Ortho Ease Massage Oil			

39

V-6 Vegetable Oil Complex			

39

Valor			

37

P
Panduan Produk			

60

Valor Roll-On			

38

PanAway			

35

Veil, Diamond Dust			

54

Patchouli			

30

Vetiver			

31

Peace & Calming			

35

W

Peppermint			

30

White Angelica			

37

Perbedaan Essential Rewards dan Standard Order

62

Wintergreen			

32

Perlengkapan AromaGlide Roller			

43

Y

Pine			

30

Ylang Ylang			

Premium Kit with Desert Mist Diffuser			

61

Premium Kit with Dew Drop Diffuser			

62

Purification			

36

32

R
Raindrop Technique			

40

Raven			

36

R.C.			

36

Release			

36

Rose			

30

Rosemary			

30

Royal Hawaiian Sandalwood			

30
IND E K S
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YANG TERDEPAN

dalam

ESSENTIAL OIL

Kami sangat menjunjung tinggi peran kami dalam menjaga kelangsungan planet tempat tinggal kita.
Proses yang canggih memproduksi essential oil paling murni yang pernah ada di muka bumi.

Kami menyebutnya
®

Ini bukan sekedar slogan–ini adalah panggilan jiwa kami.
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®

