Introduktion til æteriske olier
og startsættet fra Young Living
Hvad er æteriske olier?

Mange af os har allerede prøvet den fantastiske effekt af æteriske olier uden overhovedet at være klar over
det. Det kan være fra den opløftende aroma fra en citrusskal til den beroligende effekt fra en lavendelbusk æteriske olier er over det hele.
Disse koncentrerede, naturlige, aromatiske olier er udvundet fra buske, blomster, træer, rødder og frø. Alle
planter er afhængige af æteriske olier for at kunne vokse, udvikle og tilpasse sig til deres omgivelser. Olierne
spiller også en vigtig rolle i form af forsvar mod insekter, sygdomme og barske miljømæssige påvirkninger.
Rene, uforfalskede, æteriske olier rummer så mange muligheder og fordele og bliver brugt til at forbedre
hverdagen for millioner af mennesker.

Hvordan bruger man æteriske olier?

Du kan bruge de æteriske olier ved simpelthen at dufte til dem (inhalation) eller smøre dem på huden (topical application). Der er et sæt gyldne regler, men du kan altid finde specifik instruktion på hver enkelt olies flaskeetiket.
Inhalation: Ved at inhalere de æteriske olier højner du sanserne, hvilket kan give en positiv effekt. Du kan
enten inhalere olien direkte fra flasken, du kan putte et par dråber olie i en diffuser (speciel aromalampe fra
Young Living) eller putte et par dråber olie i en skål med varmt vand og dække dit hoved og skål under et
klæde, hvorefter du trækker vejret dybt og langsomt.
Topical application: De fleste æteriske olier er sikre at bruge direkte på huden, men det anbefales at spæde
op med en vegetabilsk olie. Dryp det ønskede antal dråber på din hud (evt. sammen med en vegetabilsk olie)
og masser det blidt ind i huden med cirkulære bevægelser. Bemærk at du altid skal læse hver enkelt olies
flaskeetiket før brug. Olierne er meget potente og nogle kan være irriterende for din hud. Hvis irritationer
opstår, kan du altid spæde op med en vegetabilsk olie - aldrig vand!

Kvaliteten af de æteriske olier?

Hver eneste olie indeholder vitale plantemolekyler, hvoraf mange af dem er blevet forsket i for deres positive effekt. Disse molekyler yder deres bedst mulige effekt i deres naturlige, uforfalskede stand. Olier som er
spædet op med kemikalier, blandet med alkohol eller på anden vis er ændret mangler naturligvis de gavnlige
molekyler som netop giver de terapeutiske, æteriske olier deres sundhedsfremmende evner.
I mere end 20 år har Young Living sat standarden for æteriske oliers renhed og kraft. Firmaets egen kvalitetskontrol kaldes ”Seed to Seal” - en selvskabt proces som fokuserer på fem krav for at producere en terapeutisk, æterisk olie.
SEED: Eksperter udvælger planter som vil give det bedste udbytte baseret på videnskabelige undersøgelser,
erfaringer fra marken, partnerskaber med universiteter samt certifikationer.
CULTIVATE: Erfaringer fra hver enkelt af firmaets seks globale marker sikrer at de strikse kvalitetskrav bliver
overholdt hver eneste gang, uanset hvor afgrøderne bliver dyrket. Det gælder både ansvarlig ukrudts- og
skadedyrsbekæmpelse, korrekt jordforbedring og kunstvanding samt bæredygtig høst af vilde planter.
DISTILL: Vores egenudviklet, lavtemperatur og lavtryks dampdestilleringsproces sikrer at de naturlige og bioaktive plantemolekyler forbliver ens og uden fejl hver eneste gang. Dermed er vi sikre på at få den mest optimale kvalitet af olierne ved hver eneste destillering.
TEST: Alle flasker med æterisk olie bliver grundigt testet - både internt og af uafhængige laboratorier for at
sikre oliens renhed, potens og samlet kvalitet. Olierne skal gøre sig fortjent til at blive en Young Living olie.
SEAL: Seed to Seal processen afsluttes ved at inspicere og forsegle hver enkelt flaske. Flasken bliver til sidst
forsynet med en etiket med track & trace, så man altid kan søge tilbage til kilden.
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Frankincense

Lemon (Citron)

Lavender (Lavendel)

Peppermint (Pebermynte)

Copaiba

Orange (appelsin)

Thieves

Purification

R.C.

PanAway

DiGize

Stress Away

Olien har en træagtig og balsamerende duft og
bliver især brugt i hudpleje samt ved mentale
tilstande.
- Brug olien til de fine linjer i ansigtet
- Inhaler olien før meditation
- Immunstimulerende

Meget alsidig olie, der især er kendt for sin beroligende virkning, men også er god mod fedtet hud og småskader.
- Dråber på hovedpuden giver en god søvn
- Små forbrændinger lindres med en dråbe
- Inhaler for lindrig ved pollenallergi

Olien forstærker kroppens eget forsvar mod
alskens irritationer. Duften er stimulerende og
giver en god jordforbindelse.
- Kan forstærke andre oliers egenskaber
- God mod kløe og som generel hudpleje
- Kan lindre ømme led og muskler

Olien dræber 99,97% af alle de bakterier, den
står overfor. Der findes en hel husholdningsserie med olien.
- God ved ømme tænder og tandkød
- Brug olien i rengøringen og opvask
- Forebygger og lindrer sygdom

Olien er en unik kombination af 10 olier (blandt
andet nåletræer og eucalyptus) og støtter respiratorisk sundhed.
- Kan booste dit immumforsvar
- Opretholder sunde luftveje
- Kan hjælpe med at udtrykke sig selv

Olien er en uundværlig hjælp til fordøjelsen og
lindrer ubehag ved luft og oppustethed. Kan
muligvis rense kroppen for kemiske stoffer.
- Støtter en sund fordøjelse
- Virker stimulerende og opløftende
- Hjælper med at frigive ophobede følelser

Ningxia Red

Flydende kosttilskud med 55% økologisk
gojibærpuré samt juice fra andre superfrugter
+ fire æteriske citrusolier.
- Virker styrkende på immunforsvaret
- Hjælper med udrensning
- Giver ny energi og flot hud

Olien har en opløftende virkning og styrker
koncentrationen. Brug den både til rengøring
og som hudpleje.
- Inhaler olien for et hurtigt energiboost
- Fjern lim og fedtpletter med en dråbe
- Smør på låret for at øge cirkulationen

Frisk og energisk duft med mange anvendelsesmuligheder. Yder support til både luftveje
og fordøjelsessystemet.
- En dråbe kan lindre en hovedpine
- Smør olien på spændte og ømme muskler
- Inhaler ved stoppet næse

Olien virker beroligende, giver en følelse af
fred og siges at bringe held. Meget rig på det
aktive stof d-limonene.
- Kom i diffuseren for at berolige sindet
- Smager godt i vand og virker udrensende
- Duften balancerer vores tanker

Olien har en rensende effekt og er som skabt
til at fjerne dårlige lugte og rense luften samt
styrke immunforsvaret.
- Renser og stopper kløen ved insektbid
- Slut med sure træningssko med en dråbe
- Slip af med cigaretrøg og mados

Olien er god mod alle former for lejlighedsvise muskel- og ledsmerter og hjælper samtidig
kroppen med at regenerere.
- Ømme led og muskler kan lindres
- Blå mærker kan lindres
- Lindrer spændingshovedpiner

Olien er skabt til at fjerne alle former for lejlighedsvis stress grundet træthed, manglende
overskud eller søvn samt irritation.
- Brug den på nervøse hunde eller heste
- Kan give en dyb og rolig søvn
- Kan formilde arrige personer
Kontakt en Young Living forhandler for nærmere info.

Klinik Kjeldsen v/ Jimmi Linde Kjeldsen
Stoppenålen 2, Mejrup K. - 7500 Holstebro
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Young Living ID: 2291566

Informationen i denne oversigt er beregnet til undervisningsbrug. Produkterne er ikke tænkt som en måde at stille en diagnose,
behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdomme. Enhver som måtte have en sygdom eller skade bør kontakte sin læge.
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