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Mãe
essencial
Ela é essencial, ela é nossa super-heroína, ela torna
tudo possível com seu amor e apoio incondicional, ela é
professora, ela nos ensina e nos prepara diante de
qualquer adversidade, ela é o nosso lar.
Ela é essencial

Comece o seu dia com
mais foco e disposição com

Peppermint

Dia a dia com
óleos essenciais

Dê um toque especial aos
seu pratos favoritos com a

linha Vitality

Depois da sua rotina de exercícios,
relaxe os músculos com

Relieve it e V6
Graças à sua pureza, os óleos essenciais Young Living
podem ser usados de diferentes maneiras, seja no seu
difusor, na sua rotina de cuidados pessoais ou
simplesmente em soluções domésticas. Incorpore-os em
todos os momentos do dia e aproveite os benefícios que
a natureza tem para você.

Mantenha o foco nas
suas tarefas diárias com

Clarity

Cuide da beleza de dentro para
fora adicionando a sua rotina o

Bloom y Lavender

Relaxe e descanse com

Peace & calming

Séruns com
óleos essenciais
Nós amamos os séruns e seus resultados! Faça-os em
casa de maneira fácil e segura, você só vai precisar de
óleos essenciais, óleo carreador V-6 e um conta-gotas de
15 ml.
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Esfoliante
para lábios
• 2 colheres de óleo carreador V-6
• 1 colher (sopa) de mel
• 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
• 2 gotas de Orange Vitality
• 1 gota de Cinammon Vitality
• 1 gota de Clove Vitality
• 1 gota de Nutmeg Vitality

Instruções:
1. Em uma tigela misture o açúcar mascavo com o óleo
carreador V-6 e mel.
2. Adicione as gotas de óleo essencial.
3. Misture e despeje em um recipiente com tampa
4. Esfolie suavemente seus lábios com a mistura.

V-6

O oleo carreador
da Young Living!

Não existem regras absolutas para a diluição, mas estas
proporções são uma boa referência para começar. Use o nosso
óleo carreador V-6 Vegetable Oil Complex para diluir seus óleos
essenciais de acordo com a sua necessidade

Tabela de Diluição

8:1

1:1

IDADE 0-1 ANO
8 gotas de óleo carreador
para cada gota de óleo
essencial

IDADE 7-11 ANOS
1 gota de óleo carreador
para cada gota de óleo
essencial

3:1

IDADE 2-6 ANOS
3 gotas de óleo carreador para
cada gota de óleo essencial

IDADE 12+ ANOS
concentração total conforme
o rótulo.

Faça você mesmo um perfume funcional,

com óleos essenciais!
Vamos mergulhar em alguns fundamentos que você deve conhecer para
preparar seu perfume com óleos essenciais, como as notas olfativas de saída,
corpo e fundo.
Você geralmente sentirá o cheiro das notas de saída primeiro, que evaporam
rapidamente, pois normalmente são compostas por cítricos. Em seguida vêm
as notas de corpo, conhecidas como o coração do perfume, e aqui podem ser
usados florais, frutais, amadeirados, etc. E, finalmente, as notas de fundo,
que complementam as notas de saída e de corpo e normalmente são
amadeirados ou especiarias.
Ao selecionar os ingredientes botânicos para o seu perfume, comece com a
nota de fundo, suavize com uma nota de corpo e termine com uma nota de
saída que cause uma primeira impressão positiva.
.

Instruções
1. Misture 10 a 15 gotas de cada um dos óleos selecionados em um roll on
vazio até que sua mistura de óleo essencial esteja equilibrada.
2. Quando estiver satisfeito com a mistura, encha o resto do roll-on com V-6.
3. Coloque no pescoço e pulsos.

Notas de Saída
Lime
Grapefruit
Bergamot
Orange
Basil

Lavender
Thyme
Lemon
Cinnamon Bark

Notas de Corpo
Ylang Ylang
Geranium
Neroli

Notas de Fundo
Sacred Frankincense
Cedarwood
Clove

conheça o

Bloom!

C O L L AG E N A DVA N C E D

Livre de aromatizantes, corantes, açúcares e
conservantes artificiais, o Bloom Collagen
Advanced da Young Living é a melhor opção para
cuidar da beleza de dentro para fora.
O produto é indicado para ajudar a reconstituir,
regenerar e hidratar a pele. Bloom Collagen
Advanced é a combinação de 12.000mg de
colágeno, antioxidantes, vitaminas e minerais de
fontes naturais, ácido hialurônico, biotina e óleo
essencial de lavanda da linha Vitality.
Com o passar dos anos o organismo diminui a
sintetização de colágeno, uma proteína
importantíssima para diversas funções, entre
elas a sustentação, resistência e elasticidade
para manter a firmeza e beleza da pele.
Além disso, a composição do Bloom Collagen
Advanced conta com muitos outros nutrientes. A
sua fórmula foi minuciosamente desenvolvida
com ativos de alta qualidade e padrão.

Titulo Aquí

Creme Hidratante
para o Cabelo
• 1 xícara de gel de aloe vera
• 2 colheres de condicionador
• 2 colheres de óleo de abacate
• 5 gotas de óleo essencial Lavender
• 5 gotas de óleo essencial Cedarwood

Instruções
1. Combine todos os ingredientes em uma garrafa com
frasco de spray e agite suavemente.
2. Borrife do meio dos fios para as pontas e faça uma leve
massagem.
3. Deixe atuar 15 min e enxague bem.

Cozinhe com os
óleos essenciais!
Os óleos essenciais Vitality são altamente concentrados, você
pode adicionar um toque de sabor com apenas algumas gotas.
A quantidade dependerá de muitos fatores: o tipo, a
quantidade de comida e o sabor do óleo.
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OE Vitality
cítricos

OE Vitality
Basil, Oregano
Rosemary

=

=
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Para outros sabores, uma boa regra geral
é substituir 1-2 colheres de sopa de especiarias
ou ervas secas por 1 gota de óleo essencial e
1-2 colheres de chá de especiarias ou ervas
frescas por 1 gota de óleo

OE Vitality
Cinnamon,
Nutmeg, Clove

Sais com infusão de
Rosemary Vitality
Apenas uma pitada de sal com infusão de
óleos essenciais, faz qualquer prato ficar
totalmente delicioso.
• 6-7 ramos de alecrim
• 5 gotas de Rosemary Vitality
• 1 xícara de sal marinho
Instruções:
1. Retire as folhas de alecrim do caule.
2. Adicione as folhas de alecrim e o sal num
processador e misture.
3. Adicione 5 gotas de óleo Rosemary Vitality
à mistura e guarde.
Adicione-o aos seus pratos favoritos!

Limonada de Lavanda
• 6 limões sicilianos espremidos
• 1 limão Tahiti espremido
• 1/2 xícara de mel
• 2 gotas de Lavender Vitality
• Água fría ( 10 xícaras)
• Flores de Lavanda (opcional)

Instruções:
1. Misture o suco de limão, o mel e as gotas de Lavender
Vitality numa jarra.
2. Adicione a água gelada à mistura.
3.Misture os sucos de ambos limões, o mel e as gotas de
Lavender Vitality numa jarra.

Um Presente

para mamãe

Kit Oh happy Day!
Preencha os seus dias de felicidade e tranquilidade com este
conjunto que a Young Living tem para você.
O aroma fresco e doce do Peace & Calming é perfeito para
desfrutar de uma dose de paz e calma sempre que precisar.
Aprecie as notas florais ao aplicá-lo em seu pescoço como o seu
perfume diário.
Joy é uma mistura sedutora de dez óleos essenciais que inclui as
notas doces de rosa, palmarosa, camomila, jasmim, gerânio e
ylang ylang.
.
Traga alegria ao seu coração com esta mistura feliz!
SKU: 41776 | Preço membro R$ 282,00 | Preço varejo R$ 371,00 | PV 53,25
Inclui: Peace & Calming 5 ml, Joy 5 ml e Colar difusor

Kit Sweet Moment
O óleo essencial de Ylang Ylang tem um
aroma floral e romântico que pode ser uma
grande adição aos produtos de cuidado da
pele.
O aroma fresco do Lemongrass irá
acompanhá-lo em todas as atividades de
seu dia, espalhe-o em seu difusor para
criar um ambiente fresco.

Óleo para cutículas

• 3 1/2 colheres de sopa de óleo vegetal V6
• 3 gotas de Lemongrass
• 2 gotas de Ylang Ylang
• 1 gota de Lavender
Aplique esta mistura na cutícula após fazer
a manicure.
SKU: 41777
Preço membro: R$ 403, 00
Preço varejo: R$ 530,00
PV 60,36
Inclui: Lemongrass 15 ml, Ylang Ylang 15 ml
e V6 Vegetable Oil Complex.

Kit
Sleep
Well
Kit Sweet moment

Welcome Set!

Relaxe e presenteie-se com um momento de tranquilidade com o
kit Sleep Well. Aplique topicamente, coloque no difusor ou inale
os óleos essenciais deste kit para ter um momento de calma
sempre que desejar.
Peace&Calming é uma mistura de Blue Tansy, Orange,
Tangerine, Patchouli e Ylang Ylang que cria um momento de
tranquilidade no seu dia-a-dia.
Stress Away contém Copaiba, Lime, Cedarwood, Vanilla, Ocotea
e Lavender para um aroma doce e suave que vai lhe reconfortar
em momentos estressantes.
O óleo essencial Lavender tem um aroma tranquilo que acalma
os sentidos e a pele quando aplicado topicamente.
SKU:36205 | Preço membro R$ 181,00 | Preço varejo R$ 238,00
PV: 25. Inclui: Peace & Calming 5 ml, Stress Away 5 ml e
Lavender 5ml

SKU: 41777
Preço membro: R$ 403, 00
Preço varejo: R$ 430,00

Presenteie bem-estar com os óleos essenciais.
Lavender, Peppermint e Lemon são imprescindíveis de se ter em cada lar. Além disso, com a versatilidade e o aroma delicioso deles,
é muito fácil se apaixonar!
Utilize o Lavender adicionando-o a um creme hidratante, coloque umas gotas de Peppermint na parte de trás do pescoço para ter
um momento refrescante e crie suas soluções de limpeza com o Lemon e garanta a segurança da sua família.
SKU: 36207 | Preço membro R$ 114,75 | Preço varejo R$ 151,00 | PV 21,95

Inclui: Lemongrass 15 ml, Ylang Ylang 15 ml
e V6 Vegetable Oil Complex.

Inclui: Lavender 5 ml, Peppermint 5 ml e Lemon 5 ml
Inclui: Lemongrass 15 ml, Ylang Ylang 15 ml
e V6 Vegetable Oil Complex.

