
ÚVOD DO ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

  Everyday Essentials



CO JSOU

  esenciální oleje?
Většina z nás již vyzkoušela neuvěřitelnou sílu esenciálních olejů, 
aniž by si to vůbec uvědomovala. Esenciální oleje jsou všude kolem 
nás, od posilující vůně oleje z citronové kůry po zklidňující účinek 
levandulové kytice.

Tyto koncentrované, přírodní, aromatické kapaliny jsou výtažkem 
z keřů, květů, stromů, kořenů, křovin a semen. Rostliny potřebují 
esenciální oleje ke svému růstu, vývoji a adaptaci na své prostředí. 
Mají rovněž své důležité místo v ochraně proti hmyzu, nemocem a 
nepříznivým podmínkám prostředí. Čisté, neředěné esenciální oleje 
mají řadu významných účinků a denně je používají miliony lidí ke 
zlepšení kvality svého života.
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Způsob použití
Esenciální oleje můžete použít tak, že je přímo dýcháte (inhalace) 
nebo nanášíte na pokožku (lokální použití). Pokyny na další stránce 
– společně s pokyny na každém štítku jednotlivých produktů – vám 
pomohou dosáhnout hlubokých a uspokojujících prožitků.*
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INHALACE
Inhalování některých esenciálních olejů bystří smysly a může mít řadu příznivých účinků. 
Nabízíme několik nápadů pro začátek:

» Inhalujte olej přímo z lahvičky.

» Rozptylujte svůj oblíbený esenciální olej pomocí prvotřídního difuzéru Young Living.

»  Nalijte do misky horkou vodu a přidejte do ní pár kapek oleje. Zakryjte si hlavu skloněnou 
nad miskou ručníkem, abyste vytvořili stříšku; pak hluboce a pomalu dýchejte.

LOKÁLNÍ POUŽITÍ
Řadu esenciálních olejů lze bezpečně aplikovat přímo na kůži, ale důrazně se doporučuje zředit 
je v základovém oleji.  

»  Nalijte přiměřený počet kapek s 10 ml rostlinného oleje V-6 Young Living do své dlaně 
nebo přímo na požadované místo na těle.

»  Olej vmasírujte krouživými pohyby do pokožky. Opakujte podle potřeby. 
Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny. Esenciální oleje jsou velmi silné a 
některé mohou být pro pokožku dráždivé. Dojde-li k podráždění, použijte ke zředění komplex 
rostlinných olejů V-6™ nebo jakýkoli čistý rostlinný olej. Viz štítky na jednotlivých produktech.

Další užitečné informace najdete na stránkách youngliving.com/cs_CZ/products/safety-guidelines. 3



Nejvyšší kvalita  
Každý esenciální olej obsahuje životně důležité složky rostlin, z nichž řada byla 
zkoumána pro své blahodárné účinky. Tyto složky nabízejí největší možný účinek 
ve své přirozené, surové a neupravované podobě. Oleje, které jsou synteticky 
ředěné, rozpouštěné, míchané nebo jinak pozměněné, ztrácejí prospěšné látky, 
které čistým esenciálním olejům dodávají jejich schopnosti podporovat zdraví.

Společnost Young Living nastavila a dodržuje již přes 20 let normu pro stanovení 
čistoty a účinnosti esenciálních olejů. U zrodu našeho závazku dodávat kvalitu 
je Seed to Seal®, patentovaný postup splňující pět požadavků pro výrobu 
esenciálních olejů:
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SETBA: Naši odborníci vybírají rostliny, které přinesou nejvyšší hodnotu, 
na základě vědeckého výzkumu, terénních studií, partnerství s univerzitami a 
certifikace setby v místě pěstování. 

PĚSTOVÁNÍ:  Praktické zkušenosti na každé z našich šesti globálních farem 
jsou zárukou, že jsou dodržovány přísné normy kvality, ať se naše rostliny pěstují 
kdekoli, včetně zodpovědné ochrany proti plevelu a škůdcům, řádné přípravy a 
zavlažování půdy a udržitelným metodám sklízení přírodním, šetrným způsobem.

DESTILACE: Náš patentovaný postup parní destilace při nízké teplotě a 
nízkém tlaku zajišťuje, že se nijak nenaruší přírodní, biologicky aktivní složky rostlin 
v každé šarži esenciálního oleje, které tak pokaždé zaručují optimální kvalitu oleje. 

ZKOUŠKY: Každý esenciální olej je důkladně testován v interních laboratořích 
i v laboratořích externích partnerů, aby si zasloužil svou ryzí čistotou, silným 
účinkem a celkovou kvalitou označení Young Living.

UZAVŘENÍ: Postup Seed to Seal je ukončen tehdy, až důkladně 
překontrolujeme a uzavřeme každou lahvičku esenciálního oleje a každou 
označíme štítkem s informacemi, které nám umožňují olej zpětně dohledat až k 
jeho zdroji.
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KADIDLO
Kadidlový esenciální olej má zemité, balzámové aroma, které je vysoce ceněné pro svou 
schopnost prohloubit duchovní pocity a vnitřní sílu. Kadidlo, známé svým širokým rozsahem 
použití, je také obzvláště dobré pro zdravou kůži a je obsaženo přednostně v našem 
sortimentu Age Refining Technology (ART™).

Oblíbené esenciální oleje

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM.

  » Nanášejte denně 1–2 kapky na obličej a krk. Olej zklidní pokožku spálenou sluncem, 
obnovuje zdravý vzhled kůže, snižuje tvorbu mazu a viditelných skvrn.

  » K uvolnění napětí vmasírujte několik kapek na spánky nebo do týlu. 
  » Rozptylujte do prostředí pro posílení a zpříjemnění modliteb, jógy a meditace, za 

účelem kvalitnější relaxace a hlubšího duchovního napojení.
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CITRONOVNÍK
Díky spoustě možností využití je Citron jedním z nejužitečnějších esenciálních olejů, které máte 
k dispozici. Svěží a pikantní aroma povznáší a posiluje tělo i mysl a silný antioxidant d-limonen 
podporuje zdravý imunitní systém. Přínosy oleje Citron hrají významnou roli v doplňku s 
výběrovým ovocem NingXia Red™ od Young Living. 

 » Pomáhá při odstranění nebo prevenci suché kůže na chodidlech. Denně potírejte 
postižená místa tímto citronovým olejem.

 »  Esenciální olej Citron lze inhalovat přímo nebo můžete nakapat pár kapek na chomáček 
vaty nebo na kousek látky a nechat olej odpařovat. Posiluje mysl, tělo i ducha.

 » Použijte 1–2 kapky k odstranění žvýkačky, oleje, mastných skvrn, lepidla, adhezivního 
prostředku nebo skvrn d pastelek z většiny povrchů. 
* Citronový olej by se neměl nanášet na kůži, která bude v průběhu 12 hodin vystavena přímému slunečními záření nebo ultrafialovému záření.

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM. 7



MÁTA PEPRNÁ
Svěží, posilující aroma mátového esenciálního oleje pomáhá překonat duševní i fyzickou únavu 
a dodá vám nový příliv energie a vitality. Tento víceúčelový olej může pomoci také zdravému 
trávení a tradičně byl používán k posílení funkce dýchací soustavy.

 »  Potřete si 1 kapkou oleje spánky, čelo a čelní dutiny (dbejte, aby nevnikl do očí) nebo na 
týl, aby pomohl uvolnit napětí.

 » Inhalujte před cvičením nebo během cvičení, abyste pozvedli náladu a motivovali tělo k 
výkonu.

 » Během dne rozptylujte v difuzéru pro zvýšení pocitu nasycení.

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM.8



LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
Esenciální olej Levandule je obecně považován za jeden z nejuniverzálnějších esenciálních 
olejů a možnosti využití této pozoruhodné rostliny jsou téměř nekonečné. Použijte jej k 
čištění a regeneraci vlhkem narušené kůže, na podporu zdravé pokožky nebo jej rozptylujte 
v difuzéru pro zklidnění napětí mysli či těla. Levandule je složkou většiny nejoblíbenějších 
produktů Young Living a její blahodárné účinky si můžete vyzkoušet v přípravcích, které denně 
používáte.

 » Vmasírujte esenciální olej na chodidla nebo do týla pro pocit zklidnění.

 » Potíráním postižených míst tímto olejem dosáhnete odstranění suché nebo odlupující se 
kůže.

 » Kápněte několik kapek na chomáček vaty nebo do sušičky a vaše prádlo získá svěží vůni.

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM. 9



PURIFICATION
Neutralizujte domácí pachy a zkvalitněte si vzduch pronikavou, osvěžující vůní 
Purification™. Směs Purification rozptylovaná v difuzéru pomůže vyčistit vzduch od 
odolávajících a přetrvávajících pachů. Tato povznášející směs je rovněž skvělou volbou pro 
čištění a osvěžení suché, svědivé kůže.

 »  Kápněte směs esenciálních olejů Purification do své pračky k osvěžení prádla.

 »  Smíchejte pár kapek s vodou v rozprašovači pro odpuzení hmyzu.

 » Rozptylujte do prostoru k pročištění vzduchu a k neutralizaci zatuchlých a 
nepříjemných pachů.

Oblíbené směsi esenciálních olejů

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM.10



THIEVES
Směs esenciálních olejů Thieves® byla inspirována francouzskou legendou o čtyřech 
lupičích z 15. století, kteří namíchali aromatickou směs z hřebíčku, rozmarýnu a dalších 
rostlin. Tuto směs užívali na ochranu před nákazou morem při vykrádání hrobů. Tuto 
originální směs, jedinou svého druhu, lze nalézt v řadě nejoblíbenějších produktů 
společnosti Young Living. Je bezpečnou, přírodní alternativou nahrazující škodlivé 
chemické a čisticí přípravky. 

 »  Rozptylujte v difuzéru pro odstranění nepříjemných pachů.

 »  Nádobí důkladně umyjete a zbavíte všech pachů, jestliže do vody na nádobí 
přidáte 4–5 kapek oleje.

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM. 11



PANAWAY
PanAway™ je jedinečnou směsí esenciálních olejů, která přináší úlevu od každodenního 
napětí a stresu. Obsahuje oleje z libavky a hřebíčku, které se tradičně používají ke zklidnění 
bolesti a pomáhají uvolnit svalové napětí po fyzické námaze či aktivitě.

»  K uvolnění namožených svalů nebo napětí nanášejte na postižené místo.

»  Kápněte několik kapek na chodidla a proveďte zklidňující, uvolňující masáž nohou.

»  Zřeďte 3–4 kapky 10 ml oleje V-6 od Young Living a nalijte na horký ručník. Noste 
ručník přes břicho, ulevíte tak křečím a tlakům spojeným s menstruačním cyklem.

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM.12



PEACE & CALMING
Ponořte se do zklidňující a konejšivé náruče směsi esenciálních olejů Peace & Calming™. 
Jemná vůně Peace & Calming prohlubuje pocit klidu a emoční pohody, pomáhá zesílit 
okamžiky meditace a rozjímání. Obsahuje také oleje známé pro své hluboce relaxační 
účinky a je skvělou možností, jak navodit klidný a nerušený spánek.

 »  Použijte před spaním 1–2 kapky na chodidla a na ramena jako prevenci občasné 
nespavosti.

 » Kápněte pár kapek do horké lázně pro relaxaci těla i mysli.

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM. 13



 JOY
Magická energie této směsi vnáší do srdce, mysli i duše nádherný pocit radosti. Její 
povznášející vůně vzbuzuje romantické touhy a lásku, přičemž posiluje sebevědomí a 
sebejistotu. Joy™ může rovněž pomoci ulevit lidem trpícím žalem nebo negativními 
emocemi.

 » Použijte 1–2 kapky jako parfém či toaletní vodu pro pocit zamilovanosti a 
sounáležitosti. 

 » Rozptylovaná směs může mít osvěžující a povznášející účinky.

 » Kápněte pár kapek směsi Joy na šátek, pomůže vám překonat pocity zklamání 
nebo beznaděje. 

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM.14



VALOR
Díky posilující směsi esenciálních olejů Valor® znovu pocítíte ztracenou sílu, odvahu 
a sebejistotu. Oleje v tomto složení působí společně proti nepříznivým a negativním 
emocím, pomáhají tělu nalézt rovnováhu a soulad s okolím. 

 » Kápněte 8–12 kapek do vody a rozprašujte do prostor pod postelí, do šatníku a 
podobně k nastolení klidu a posílení odvahy.

 » Použijte na zápěstí k odstranění úzkosti a posílení sebedůvěry a odvahy.

 » Nanesením směsi na chodidla podpoříte zdravou funkci tělesných systémů.

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny, naléhavě doporučujeme zředění v komplexu rostlinných olejů V-6TM. 15



Abundance

Acceptance

Aroma Life

Aroma Siez

Australian Blue

Awaken

Believe

Brain Power

Christmas Spirit

Citrus Fresh

Clarity

Common Sense

DiGize

Dragon Time

Dream Catcher

Egyptian Gold

EndoFlex

En-R-Gee

Envision

Exodus II

Forgiveness

Gathering

Gentle Baby
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Směsi esenciálních olejů:
TABULKA POUŽITÍ



GLF

Gratitude

Grounding

Harmony

Highest Potential

Hope

Humility

ImmuPower

Inner Child

Inspiration

Into The Future

Joy

JuvaCleanse

JuvaFlex

Lady Sclareol

Live With Passion

Longevity

Magnify Your Purpose

Melrose

M-Grain

Mister

Motivation

PanAway

Peace & Calming

Present Time

Progessence Phyto Plus

Purification

Raven

R.C.

Release

Relieve It

RutaVaLa

Sacred Mountain

SARA

SclarEssence

Sensation

Slique Essence

Surrender

The Gift

Thieves

3 Wise Men 

Transformation

Trauma Life

Valor

White Angelica
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Angelica Angelica archangelica

Basil Ocimum basilicum

Bergamot Citrus bergamia

Black Pepper Piper nigrum

Blue Cypress Callitris intratropica

Blue Tansy Tanacetum annuum

Cardamom Elettaria cardamomum

Carrot Seed Daucus carota

Cedarwood Cedrus atlantica

Celery Seed Apium graveolens

Cinnamon Bark Cinnamomum verum

Cistus Cistus ladanifer

Citronella Cymbopogon nardus

Clary Sage Salvia sclarea

Clove Syzygium aromaticum

Copaiba Copaifera reticulata

Coriander Coriandrum sativum

Cypress Cupressus sempervirens

Dill Anethum graveolens

Dorado Azul Hyptis suaveolens

Elemi Canarium luzonicum

Eucalyptus Blue Eucalyptus bicostata

Eucalyptus Globulus Eucalyptus globulus

Eucalyptus Radiata Eucalyptus radiata

Jednodruhové esenciální 
oleje:

TABULKA POUŽITÍ

fotosenzitivita

PGįGFøPQUV

įGFøPÉ

XŃPø



Fennel Foeniculum vulgare

Frankincense Boswellia carteri

Galbanum Ferula gummosa

Geranium Pelargonium graveolens

German Chamomile Matricaria recutita

Ginger Zingiber officinale

Goldenrod Solidago canadensis

Grapefruit Citrus paradisi

Helichrysum Helichrysum italicum

Hinoki Chamaecyparis obtusa

Hyssop Hyssopus officinalis

Idaho Balsam Fir Abies balsamea

Idaho Blue Spruce Picea pungens

Idaho Tansy Tanacetum vulgare

Jasmine Jasminum officinale

Juniper Juniperus osteosperma

Laurus Nobilis Laurus nobilis

Lavender Lavandula angustifolia

Ledum Ledum groenlandicum

Lemon Citrus limon

Lemongrass Cymbopogon flexuosus

Lemon Myrtle  Backhousia citriodora

Lime Citrus latifolia

Marjoram Origanum majorana

Melaleuca Alternifolia Melaleuca alternifolia

Melaleuca Ericifolia Melaleuca ericifolia

Melaleuca Quinquenervia Melaleuca quinquenervia

Melissa Melissa officinalis

Mountain Savory Satureja montana

Myrrh Commiphora myrrha

Myrtle Myrtus communis

Neroli Citrus aurantium

Nutmeg Myristica fragrans

Ocotea Ocotea quixos

Orange Citrus sinensis

Oregano Origanum compactum

Palmarosa Cymbopogon martinii

Palo Santo Bursera graveolens

Patchouli Pogostemon cablin

Peppermint Mentha piperita

Petitgrain Citrus sinensis

Pine Pinus sylvestris

Ravintsara Cinnamomum camphora

Roman Chamomile Chamaemelum nobile

Rose Rosa damascena

Rosemary Rosmarinus officinalis

Sacred Frankincense Boswellia sacra

Sage Salvia officinales



Sandalwood Santalum album

Spearmint Mentha spicata

Spikenard Nardostachys jatamansi

St. Maries Lavender Lavandula angustifolia

Tangerine Citrus reticulata

Tarragon Artemisia dracunculus

Thyme Thymus vulgaris

Tsuga Tsuga canadensis

Valerian Valeriana officinalis

Vetiver Vetiveria zizanioides

Western Red Cedar Thuja plicata

Wintergreen Gaultheria procumbens

Ylang Ylang Cananga odorata

fotosenzitivita

PGįGFøPQUV
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Jak objednat
         ESENCIÁLNÍ OLEJE YOUNG LIVING

MALOOBCHOD  – navštivte stránky youngliving.com nebo volejte 
+44 (0)1480 710032 ohledně zakoupení jakéhokoli produktu Young Living 
za maloobchodní cenu.

VELKOOBCHOD  – největší výhody získáte, pokud se stanete 
distributorem společnosti Young Living a zjistíte, jak mohou esenciální 
oleje obnovit vaši fyzickou kondici, finanční a emoční životní pohodu: 

» Ušetřete 24 procent z maloobchodní ceny.
» Získejte měsíční provize. 
» Připojte se ke světové komunitě podobně smýšlejících lidí.
» Šiřte produkt, který může proměnit životy všech, kteří jej používají.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
E-mail: sluzbyzakaznikum@youngliving.com  
Bezplatná telefonní linka
Česká republika: 8001 44066
Fax: +44 (0)1480 862849
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Young Living (Europe) Ltd.
Harvard Way 
Harvard Industrial Park 
Kimbolton, Cambs
PE28 0NJ 
UK

Více informací zjistíte u 
distributora Young Living:

8Ù\MWOPÉ�RTCEQXPÉEK�URQNGêPQUVK�;QWPI�.KXKPI�P½O�WOQzPKNK��CD[EJQO�FQ�UXÙEJ�
MCzFQFGPPÉEJ�XÙzKXQXÙEJ�C�MQUOGVKEMÙEJ�RįÉRTCXMŃ�RįKFCNK�êKUVÅ�GUGPEK½NPÉ�QNGLG��MVGTÅ�
LG�QDQJCVÉ�Q�DG\MQPMWTGPêPÉ�DNCJQF½TPÅ�ÖêKPM[�RįÉTQF[��6[VQ�LGFKPGêPÅ�TGEGRV[�PCDÉ\GLÉ�
RQJQFNPÙ�\RŃUQD��LCM�UK�LGwVø�XÉEG�X[EJWVPCV�PGQEGPKVGNPÙ�FCT�RįÉTQF[��GUGPEK½NPÉ�QNGLG��Více 
najdete na stránkách youngliving.com.
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