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Welkom bij 

YOUNG LIVING!

Je maakt nu deel uit van een wereldwijde 

beweging die aangespoord wordt door 

natuurlijke energie: etherische olie. Wereldwijd 

zijn er mensen op zoek naar manieren om een 

gezonder leven in een gezondere wereld te 

leiden. Ze hebben genoeg van de status quo, 

schadelijke levensstijlen en producten met 

synthetische en mysterieuze ingrediënten. We 

nodigen je uit om de kracht van de natuur te 

ontdekken en met anderen te delen. Samen 

kunnen we onze ecologische voetafdruk 

verkleinen, een gezonder leven leiden en een 

betere wereld creëren. 

We bieden iedereen, waar dan ook ter wereld, 

de kans om een doelgericht leven vol overvloed 

te leiden. We zijn pas echt vrij als we goed in 

ons vel zitten en tevreden zijn. Young Living 

biedt natuurlijke, zuivere producten om welzijn 

en tevredenheid te ondersteunen. Dit is een 

opwindende tijd van groei waarin steeds meer 

mensen op zoek gaan naar producten waar 

ze op kunnen vertrouwen en een leven zonder 

schadelijke stoffen. Ze willen een leven leiden 

zonder compromissen te hoeven sluiten. 

We zijn het originele etherische oliebedrijf, 

hebben de standaard gezet voor deze 

wereldwijde beweging en een gemeenschap 

opgebouwd die toegewijd is aan het delen 

van zuivere etherische olie. Onze Seed to 

Seal®-kwaliteitsbelofte en de drie pilaren - 

inkoop, wetenschap en standaard - vormen 

het kloppend hart van deze gemeenschap. 

We nodigen je uit om onze eigen boerderijen 

of partnerboerderijen, verspreid over de hele 

wereld, te bezoeken om onze passie voor 

kwaliteit te ontdekken. 

Deze catalogus is een weerspiegeling van 

jarenlange toewijding voor het helpen van 

anderen in hun zoektocht naar vrijheid en een 

leven zonder schadelijke stoffen en producten. 

Young Living doet er alles aan om veilige, 

natuurlijke etherische olie en producten op 

basis van etherische olie zonder schadelijke 

ingrediënten te produceren. Deze catalogus is 

een handig overzicht van deze producten zodat 

je snel en makkelijk kunt vinden waar je naar op 

zoek bent en producten die je nog niet eerder 

geprobeerd hebt kunt ontdekken. 

Onze producten zijn er om je kracht te geven 

zodat je een leven vol vrijheid en welzijn kunt 

leiden. Dit is je kans om de voordelen van 

natuurlijke energie te ontdekken en erachter te 

komen hoe deze energie alle aspecten van het 

leven kan verbeteren. Lees snel verder, wie weet 

ontdek je een nieuw favoriet product! Bedankt 

voor je lidmaatschap en je passie. 

Mary Young
Mede-oprichter en CEO  

van Young Living
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ON S D OEL
WIE WE ZIJN 

We zijn distilleerders en dromers, makers en verzorgers, 
boeren en familieleden. We verbeteren de levens van mensen 

met behulp van natuurlijke energie: etherische olie.  

We zijn al ruim 25 jaar de pionier van de moderne beweging 
in etherische olie en hebben de standaard voor iedere 

stap van het productieproces gezet. We produceren de 
meest zuivere etherische olie en producten op basis van 
etherische olie. Onze duurzame manier van inkopen en 

landbouwpraktijken helpen ons daarbij.  

We hebben de standaard gezet en laten tevredenheid en 
zelfgenoegzaamheid over aan anderen. We hebben geen 
tijd voor de status quo of om stil te staan. We verbeteren 

dagelijks levens, helpen de aarde groener te worden en de 
toekomst rooskleuriger te maken.  

Wij zijn Young Living:  
een beter leven met de kracht van de natuur. 





We laten al ruim 25 jaar zien wat het betekent om de meest zuivere en meest 
krachtige oliën te produceren. Onze Seed to Seal®-kwaliteitsbelofte vormt de  

basis van deze zuiverheid. Onze eigen boerderijen, partnerboerderijen en  
Seed to Seal-gecertificeerde leveranciers, uitgebreide testen gedurende het  
gehele productieproces en certificaties garanderen dat onze etherische olie  

op de meest verantwoordelijke en duurzame manier geproduceerd wordt.

KWA L I T EI T
ZUIVERE ,  KRACHTIGE PRODUCTEN 



BE SCHERMING VAN DE AARDE 

DUURZA A MHEI D

De aarde zorgt voor ons en geeft ons alles wat we nodig hebben. Als wederdienst 
doen we er alles aan om een gezondere wereld te creëren. Dit doen we door te 

recyclen, minder afval te produceren en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 
We hebben de standaard gezet in de industrie en treffen uitzonderlijke maatregelen 

om onze impact te verminderen en de makkelijkste weg te vermijden. Bovendien 
zijn we een voorbeeld voor andere bedrijven. Terwijl we jou helpen je ecologische 

voetafdruk te verkleinen, werken we aan het verminderen van onze eigen 
voetafdruk. 
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EEN HELPENDE HAND SINDS 2009

FILAN T ROPI E

The D. Gary Young, Young Living Foundation gelooft dat een helpende hand bieden de sleutel is 

tot langdurige en duurzame verandering. We hebben door de jaren heen kinderen geholpen met 

het overwinnen van obstakels zodat ze naar school kunnen gaan en meisjes geholpen uitbuiting 

te ontvluchten en controle te nemen over hun leven. 

WAAR WE WERKEN
We willen de wereld verbeteren en daarom ondersteunen we organisaties en projecten op 

ieder continent. In 2019 zijn we de samenwerking aangegaan met 89 non-profitorganisaties 

en hebben we drie Foundation-projecten opgezet die 220.129 levens op een positieve manier 

en door middel van financiering, donaties van Young Living-producten en hulp van vrijwilligers 

veranderd hebben. Onze impact wordt aangedreven door donaties van mensen zoals jij; 

mensen die toegewijd zijn aan het helpen verwezenlijken van dromen van gemeenschappen over 

de hele wereld. Wij geloven dat we samen goed kunnen blijven doen en voorgoed levens kunnen 

veranderen.   

DE HONDERD PRO CENT-BELOF TE
Onze initiatieven worden gesteund door onze honderd procent-belofte. Omdat Young Living de 

administratieve kosten van de Foundation dekt, heeft honderd procent van iedere donatie direct 

een impact. Iedere cent gaat naar het helpen van mensen in nood.   

ZO D OE JE MEE
Samen kunnen we ongelooflijke dingen bereiken en daarom bieden we verschillende manieren 

om mee te doen en op de hoogte te blijven van het werk van de Foundation. Volg ons op 

je favoriete sociale media en bezoek onze blog voor recente verhalen over onze impact. 

Organiseer een Foundation-feest voor je team of start een inzamelingsactie. Het maakt niet 

uit of je deelneemt aan een reis of mensen in je eigen omgeving helpt, we hebben wereldwijd 

gepassioneerde mensen nodig om zowel online als in de directe omgeving bewustzijn te creëren.

Ga naar YoungLivingFoundation.org/get-involved voor meer informatie. 
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Etherische olie is een geconcentreerd plantenextract dat verkregen wordt 

door zorgvuldige stoomdistillatie, koudpersen of uit hars. Pure etherische 

olie is veel krachtiger dan de plant waar de olie uit geëxtraheerd wordt. 

We bieden honderden oliën (singles en melanges) en producten op basis 

van etherische olie aan. Elk product bevat natuurlijke bestanddelen en 

ingrediënten. Of je nu oliën gebruikt voor aromatherapie, persoonlijke 

verzorging of in het huishouden; ieder onderdeel van het dagelijkse leven 

heeft baat bij een paar druppels etherische olie!

ETHERISCHE OLIE?
WAT IS 
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Neem je Plus-olie in als voedingssupplement? Probeer dan het volgende:  

• Vul een gelatinecapsule met een olie naar keuze en neem in met water.

• Voeg 1-2 druppels van een Plus-olie naar keuze toe aan een glas water, 

NingXia Red®, yoghurt of plantaardige melk.

• Voeg 1-2 druppels van een Plus-olie naar keuze toe aan gerechten.

Let op: raadpleeg voor gebruik altijd het etiket.

HET GEBRUIK VAN  
ETHERISCHE OLIËN

Veel etherische oliën zijn veilig en geschikt voor gebruik op de huid.

• Breng 2-3 druppels olie aan op de gewenste plek en masseer. Herhaal 

indien gewenst. Volg altijd de verdunningsinstructies op het etiket. 

• Wrijf 2-3 druppels etherische olie in je handpalmen en haal diep 

adem.

Let op: etherische oliën zijn zeer krachtig en kunnen de huid irriteren. 

Breng bij irritatie van de huid Young Living V-6® of een plantaardige olie 

aan om de etherische olie te verdunnen. Oliën en melanges op basis van 

citrusvruchten kunnen mogelijk tijdelijke lichtgevoeligheid veroorzaken.

Op de huid

Inname



ET HERISCHE 
OLIE

Pure, zuivere etherische oliën vormen de 

basis van Young Living. Blader door de 

volgende pagina's en ontdek veelzijdige, 

krachtige oliën en melanges geproduceerd 

volgens ons Seed to Seal®-proces.





We hebben na decennialang onderzoek 

voldoende ervaring opgedaan om 

onze gepatenteerde Seed to Seal®-

kwaliteitsbelofte, die garandeert dat onze 

etherische oliën de meest zuivere zijn, te 

perfectioneren. Dankzij onze toewijding 

zijn wij anders dan anderen en is er een 

merkbaar verschil in kwaliteit die bij ieder 

flesje ervaren kan worden.

SINGLE S
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Vier het leven met deze warme geur. De peperplant groeit 
bessen die in de zon gedroogd worden, waardoor ze een 
volle smaak ontwikkelen. Zwarte peperolie ontstaat door deze 
bessen en de peperwijnstok met stoom te distilleren.

Basilicumolie is reinigend en rustgevend en doet vooral denken 
aan de Italiaanse keuken. Basilicum maakt deel uit van de 
labiataefamilie en komt oorspronkelijk uit Azië. De plant heeft 
roze of witte bloemen. Voeg toe aan gezichtscrème om van de 
geur te genieten.

Boerenwormkruid wordt ook wel Marokkaanse kamille of 
Marokkaans boerenwormkruid genoemd. De blauwe bloemen 
en knoppen worden met stoom gedistilleerd. Deze vrolijke, 
fruitige olie heeft een appelachtige geur en kan verdund 
worden met kokosolie voor een fijne massage.

Bergamotolie is een fruitige olie die ontstaat door de schil van 
de vrucht koud te persen. De olie heeft een verfrissende geur 
en biedt motivatie op momenten waarop je dat goed kunt 
gebruiken.

Karwij is een tweedelige splitvrucht en heeft een krachtige 
anijsachtige geur. De tweejarige plant maakt deel uit van 
de schermbloemenfamilie en heeft witte of roze bloemetjes 
en vederachtige bladeren. Verdun met kokosolie voor een 
heerlijke massage.

BLACK PEPPER

BASIL

BLUE TANSY

BERGAMOT

CARAWAY

CODE

CODE

CODE

CODE

CODE

INHOUD

INHOUD

INHOUD

INHOUD

INHOUD

33266

33040 33041

3199515 ml

5 ml 5 ml

15 ml

33043 5 ml

Piper nigrum

Ocimum basilicum

Tanacetum annuum

Citrus aurantium bergamia

Carum carvi

Aardse geur die een warme noot toevoegt aan ieder parfum. 
Prikkel de zintuigen met deze vrolijke olie.

CARROT SEED

CODE INHOUD
33044 5 ml

Daucus carota sativa

Ontdek de houtachtige geur van cederhoutolie, een olie die 
vaak in parfums gebruikt wordt. Harmonieus, verzorgend en 
reinigend. Voeg enkele druppels toe aan gezichtscrème om de 
huid te laten stralen.  

CEDARWOOD

CODE INHOUD
31998 15 ml

Cedrus atlantica

Kalmeer lichaam en geest met deze kruidige olie. De 
binnenschors van de tropische plant wordt met stoom 
gedistilleerd. De olie heeft een warme, bekende geur.

CINNAMON BARK

CODE INHOUD
33091 5 ml 

Cinnamomum verum 
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Copaiba heeft een warme, houtachtige geur en is afkomstig 
van de copaiferaboom uit Brazilië. Breng aan op de hals voor 
een unieke, warme geur. 

De naalden en takken van de cipres worden met stoom 
gedistilleerd, waardoor deze frisse, houtachtige olie ontstaat. 
Voeg voor het slapen gaan toe aan een moisturiser om de  
huid 's nachts te voeden en verzorgen. 

De warme, zoete geur van Davana is het perfecte tegengif na 
een stressvolle en onevenwichtige dag. Kan gebruikt worden 
om de huid te laten stralen.

COPAIBA CYPRESS 

DAVANA

CODE CODE

CODE

INHOUD INHOUD

INHOUD

32017 32019 

30510

15 ml 15 ml

5 ml

Copaifera officinalis Cupressus sempervirens 

Artemisia pallens

Deze olie heeft een warme geur en is heerlijk ontspannend. 
Prikkel de zintuigen en geef lichaam en geest een verfrissende 
oppepper. Voeg toe aan bodybutter en breng voor het slapen  
aan voor een zijdezachte huid.

Cistus wordt beschouwd als de Bijbelse roos van Saron en 
heeft een honingachtige geur.

Deze frisse citrusolie lijkt qua geur op citroenolie en is 
afkomstig van het gras dat voornamelijk in Azië voorkomt. 
Citronella wordt vanwege de verkwikkende geur veel gebruikt 
in schoonheidsproducten, waaronder parfum. 

Warme, zoete geur die veel gebruikt wordt in parfums. 
Kruidnagels zijn de gedroogde, nog gesloten bloemknoppen 
van de kruidnagelboom. 

CLARY SAGE 

CISTUS CITRONELLA

CLOVE 

CODE

CODE CODE

CODEINHOUD

INHOUD INHOUD

INHOUD
33272 

33092 32159 

15 ml 

5 ml 5 ml 

32161 15 ml 

Salvia sclarea 

Cistus ladanifer Cymbopogon nardus 

Syzygium aromaticum 

Op zoek naar een warme, kruidige olie? Kies dan voor Dill. De 
plant maakt deel uit van dezelfde familie als de selderijplant. 
De hele plant wordt met stoom gedistilleerd en heeft 
verzachtende eigenschappen. Voeg toe aan douchegel voor 
een verkwikkende douche. 

DILL

CODE INHOUD
33093 5 ml

Anethum graveolens 
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Vier het leven met de heerlijke geur van Dorado Azul. De olie 
is afkomstig uit Ecuador, waar de plant deel uitmaakt van de 
muntfamilie. De plant wordt met stoom gedistilleerd, waardoor 
een olie ontstaat die kalmerend en harmonieus is.

DORADO AZUL 

CODE INHOUD
33094 5 ml

Hyptis suaveolens 

Frisse citrusolie bekend en geliefd om zijn harmonieuze 
en verzachtende eigenschappen. De elemiboom komt uit 
de Filipijnen en kan tot wel dertig meter hoog worden. De 
gomhars wordt met stoom gedistilleerd.

ELEMI 

CODE INHOUD
33273 15 ml 

Canarium luzonicum 

Kalmeer de zintuigen met Eucalyptus Blue. Eucalypti worden 
ook wel gombomen genoemd en hebben een blauwe tint. Ze 
komen oorspronkelijk uit Australië en maken deel uit van de 
myrtaceaefamilie. Voeg toe aan douchegel om van de frisse 
geur te genieten.

Ondersteun de ademhaling met deze verfrissende olie. De olie, 
die ontstaat door eucalyptusbladeren met stoom te distilleren, 
stimuleert duidelijkheid en verfrist lichaam en geest. Ruik 
direct aan het flesje om de luchtwegen te ondersteunen. 

EUCALYPTUS BLUE EUCALYPTUS GLOBULUS 

CODE CODEINHOUD INHOUD
33100 32028 5 ml 15 ml 

Eucalyptus bicostata Eucalyptus globulus 

Olie met een energieke, koele geur. Eucalyptus Radiata is een 
winterse olie en perfect om de ademhaling te ondersteunen. 
Prikkel de zintuigen met deze ietwat muntachtige geur door 
de olie te verstuiven of te verdunnen met een basisolie voor 
een verfrissende massage.

Venkel maakt deel uit van de peterseliefamilie en de olie 
is reinigend, stimulerend en verfrissend. De olie heeft 
een anijsachtige geur en kan toegevoegd worden aan 
gezichtscrème om de huid te verzorgen en hydrateren. 

EUCALYPTUS RADIATA FENNEL 

CODE CODEINHOUD INHOUD
33274 3327515 ml 15 ml 

Eucalyptus radiata Foeniculum vulgare 

Wierookolie wordt al eeuwenlang gebruikt in spirituele 
ceremonies, schoonheidsrituelen en om bewustzijn te 
stimuleren. Voeg enkele druppels toe aan gezichtscrème voor 
een zachte, stralende huid. 

Geraniumolie heeft een heerlijke roosachtige geur en staat 
bekend om zijn harmonieuze eigenschappen. Zowel de 
bloemen als de bladeren van de plant worden met stoom 
gedistilleerd. Geraniumolie bevat linalool en citronellol, 
bestanddelen die ook teruggevonden worden in rozenolie.

FRANKINCENSE GERANIUM 

CODE CODEINHOUD INHOUD
32030 33276 15 ml 15 ml 

Boswellia carterii Pelargonium graveolens 

CODE INHOUD
32167 5 ml 
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Olie met een frisse, rustgevende geur die doet denken aan het 
bos. Deze cipres komt voornamelijk voor in de hoge bergen 
van het tropisch regenwoud van Taiwan. 

Helichrysum is een verkwikkende olie die ontstaat door de 
gele bloemen van de plant te distilleren. De kruidige geur 
wordt veel gebruikt in de parfumindustrie en zorgt ervoor dat 
een parfum langer fijn ruikt. 

Kies voor een stralend begin van de dag met deze fruitige olie. 
De olie ontstaat door de schil van de vrucht koud te persen. 
Voeg toe aan een moisturiser om de huid te reinigen en voeden 
en een mooie gloed te onthullen. Vermindert onzuiverheden. 

Prikkel de zintuigen met Hinoki. De hinokiboom is één van de 
vijf heilige bomen van Kiso en is afkomstig uit Japan. 

HONG KUAI

HELICHRYSUM GRAPEFRUIT 

HINOKI 

CODE

CODECODE

CODE INHOUD

INHOUDINHOUD

INHOUD

33103 

33294

32032 

33104 

5 ml 

5 ml 

15 ml 

5 ml

Chamaecyparis formosensis

Helichrysum italicum Citrus paradisi 

Chamaecyparis obtusa 

Haal de natuur in huis met deze buitengewone olie. De 
reuzenzilverspar groeit op de Young Living-boerderij in 
Naples, Idaho, en wordt met stoom gedistilleerd. De olie heeft 
een warme, uitnodigende geur die geschikt is voor zowel 
mannen als vrouwen. 

IDAHO GRAND FIR 

CODE INHOUD
33277 5 ml 

Abies grandis

Laat zien wie je bent met deze tijdloze geur. Deze olie wordt 
exclusief gedistilleerd op de lavendelboerderij van Young 
Living in St. Maries. Breng aan op de hals om de hele dag door 
te genieten van een warme, volle geur. 

IDAHO BLUE SPRUCE 

CODE INHOUD
33296 5 ml 

Picea pungens 

Deze zachte olie heeft een subtiele geur die de zintuigen 
kalmeert. De bloemen worden met stoom gedistilleerd wat 
resulteert in een olie die als alternatief voor lavendelolie 
gebruikt kan worden. 

Deze warme olie heeft een stimulerende geur en geeft de huid 
een oppepper. Gember is afkomstig uit India en de plant is 
voorzien van gele en groene bloemen. Gebruik een druppel 
gemberolie met een druppel kokosolie voor een ontspannende 
massage.

GERMAN CHAMOMILE GINGER 

CODE CODEINHOUD INHOUD
33101 5 ml 33102 5 ml 

Matricaria recutita Zingiber officinale 
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Reinig en verfris met Jade Lemon. De schil van de vrucht wordt 
koudgeperst, wat resulteert in een olie met een vrolijke en 
frisse geur. Voeg een druppel of twee toe aan gezichtscrème 
om de huid te verzorgen en te laten stralen. 

Jasmine heeft een zoete, sensuele geur. De bloemen worden 
met de hand geplukt en vervolgens gedistilleerd. Jasmijnolie 
wordt beschouwd als een romantische geur en daarom vaak 
gebruikt in parfums. 

JADE LEMON JASMINE 

CODE CODEINHOUD INHOUD
33297  33320 5 ml 5 ml 

Citrus limon eureka var. formosensis Jasminum officinale 

Jeneverbesolie ontstaat door de bessen van de plant te 
distilleren. Voeg enkele druppels toe aan bodybutter om de 
huid te reinigen en verzorgen. 

Deze fijne olie is afkomstig van de witte en roze bloemen van 
de plant die oorspronkelijk uit Australië komt. Kunzea heeft een 
warme, bosachtige geur en wordt al eeuwenlang gebruikt om 
de zintuigen te kalmeren. 

JUNIPER KUNZEA

CODE CODEINHOUD INHOUD
33278 33321 15 ml 5 ml

Juniperus osteosperma Kunzea ambigua

Lemon, ook wel bekend als 'zonneschijn in een flesje', heeft 
een heerlijk frisse geur en ontstaat door de schil van de vrucht 
koud te persen. Ondersteunt een gezond uitziende huid.  

Transformeer je schoonheidsroutine met deze zoete, bloemige 
olie die toegevoegd kan worden aan gezichtscrèmes, 
douchegels en basisoliën. De bloemen van de plant worden 
met stoom gedistilleerd, wat resulteert in een kalmerende olie 
die een goede nachtrust stimuleert.

Ledum heeft een peperachtige, rokerige geur. Voeg 125 gram 
Epsomzout en enkele druppels olie toe aan een warm bad om 
te ontspannen en je focus te vinden. 

Deze lichte citrusolie ontstaat door de bladeren van de 
citroenmirte te distilleren. Deze boom groeit voornamelijk in 
Australische regenwouden. Voeg enkele druppels toe aan 
gezichtscrème om de huid te reinigen en in balans te brengen. 

LEMON 

LAVENDER LEDUM 

LEMON MYRTLE 

CODE

CODE CODE

CODEINHOUD

INHOUD INHOUD

INHOUD
32036 

32034 33322 

15 ml 

15 ml 5 ml 

33323 5 ml 

Citrus limon 

Lavandula angustifolia Ledum groenlandicum 

Backhousia citriodora 
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Een symfonie van frisse, heldere noten. De lange aromatische 
bladeren worden met stoom gedistilleerd, waardoor er een 
energieke olie achterblijft die lichaam en geest verfrist en 
oppept. Combineer met een basisolie voor een ontspannende 
massage.

LEMONGRASS 

CODE INHOUD
32038 15 ml 

Cymbopogon flexuosus 

Melisse, ook wel bekend als citroenmelisse, is afkomstig van 
onze boerderij en distilleerderij in St. Maries, Idaho. De plant 
wordt met stoom gedistilleerd en produceert een olie met een 
vrolijke, citroenachtige geur die positiviteit stimuleert.

MELISSA 

CODE INHOUD
33325 5 ml 

Melissa officinalis 

Prikkel de zintuigen met de frisse geur van limoenolie. Voeg 
toe aan shampoo om het haar te laten glanzen en er gezond 
uit te laten zien. 

LIME 

CODE INHOUD
32040 15 ml 

Citrus aurantifolia

Geniet van de geur van de natuur met deze kruidige olie, 
die ontstaat door de bladeren van de plant met stoom te 
distilleren. Marjolein maakt deel uit van dezelfde botanische 
familie als tijm en oregano.

MARJORAM 

CODE INHOUD

33279 15 ml 

Origanum majorana 

Mirre stond in Bijbelse tijden hoog aangeschreven en wordt 
vanwege de hydraterende eigenschappen al heel lang 
gebruikt voor verzorging van de huid.

MYRRH

CODE INHOUD
33280 15 ml 

Commiphora myrrha 

Myrtle is een zacht alternatief voor Tea Tree en is zeer 
rustgevend en herstellend. Mirte maakt deel uit van dezelfde 
plantenfamilie als eucalyptus. 

MYRTLE
Myrtus communis

CODE INHOUD
33326 5 ml 

Northern Lights Black Spruce wordt op de  Northern  
Lights-boerderij in Brits-Columbia, Canada, geproduceerd. 
Breng deze fijne geur voor het mediteren aan op de polsen om 
duidelijkheid en het concentratievermogen te ondersteunen.

NORTHERN LIGHTS BLACK SPRUCE 
Picea mariana 

CODE INHOUD
33327 5 ml 

Nutmeg heeft een warme, kruidige geur die doet denken aan 
versgebakken lekkernijen. De muskaatboom kan tot wel zestig 
jaar lang fruit produceren.

NUTMEG 

CODE INHOUD
33281 5 ml

Myristica fragrans 

CODE INHOUD
33324 5 ml 
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Ocotea ontstaat door de bladeren van de boom, afkomstig 
uit Ecuador, te distilleren. De olie heeft een kaneelachtige 
geur. Verdun enkele druppels met basisolie voor een heerlijke 
massage. 

OCOTEA

CODE INHOUD
33328 5 ml

Ocotea quixos

Deze frisse en fruitige olie ontstaat door de schil van 
de vrucht koud te persen. Voeg enkele druppels van 
deze onweerstaanbare olie toe aan gezichtscrème om 
onzuiverheden en rimpels te verminderen en de huid te laten 
stralen. 

ORANGE

CODE INHOUD
32042 15 ml 

Citrus sinensis 

Deze olie heeft een kruidige, pittige geur. Oregano maakt deel 
uit van de muntfamilie. De olie ontstaat door de bladeren en 
bloemen te distilleren en wordt vaak gebruikt in zwaardere 
parfums. 

OREGANO 

CODE INHOUD
32044 15 ml 

Origanum vulgare 

Heilig hout behoort tot dezelfde botanische familie als wierook. 
De schors van de boom wordt in Zuid-Amerika al eeuwenlang 
gebruikt om negatieve energie te verbannen. 

PALO SANTO 

CODE INHOUD
33330 5 ml 

Bursera graveolens 

De patchoeliplant, die deel uitmaakt van de muntfamilie, 
komt oorspronkelijk uit de tropische gebieden van Zuidoost-
Azië. Patchoeli-olie heeft een herkenbare muskusachtige geur 
en wordt onder andere vaak gebruikt in parfum en zeep.

PATCHOULI 

CODE INHOUD
33282 15 ml 

Pogostemon cablin 

Peppermint heeft een koele, frisse en welbekende geur. Voeg 
toe aan gezichtscrème, douchegel of basisolie om lichaam en 
geest te stimuleren en energie te geven.   

PEPPERMINT 

CODE INHOUD
32046 15 ml 

Mentha piperita 

De bladeren en takken worden met stoom gedistilleerd, 
waardoor een olie met een frisse geur ontstaat. Deze olie is 
te vergelijken met eucalyptusolie en is vooral geschikt voor de 
koudere maanden waarin de ademhaling een steuntje in de 
rug kan gebruiken. 

RAVINTSARA 

CODE INHOUD
33331 5 ml 

Cinnamomum camphora 

Prikkel de zintuigen met de geur van een dennenbos. De takken 
en naalden van de boom worden met stoom gedistilleerd, 
waardoor een stimulerende olie ontstaat. 

PINE 

CODE INHOUD
32015 15 ml 

Pinus sylvestris 
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Rose heeft een sensuele geur die net zo delicaat is als de 
bloem zelf. Deze waardevolle olie is zo duur omdat ieder flesje 
van vijf milliliter maar liefst tien kilo rozenblaadjes bevat.

ROSE 

CODE INHOUD
33333 5 ml 

Rosa damascena 

Roman Chamomile heeft een appelachtige geur en kalmeert 
de zintuigen. De bloemen en bladeren worden met stoom 
gedistilleerd. Voeg een druppel toe aan bodybutter om de huid 
te verfrissen en zacht aan te laten voelen. 

ROMAN CHAMOMILE 

CODE INHOUD
33332 5 ml 

Anthemis nobilis

Trap op de rem en maak tijd voor welzijn met deze heerlijke 
olie. Verdun met een basisolie en breng voor het mediteren of 
de yoga aan op de hals en polsen. 

ROYAL HAWAIIAN SANDALWOOD

CODE INHOUD
33349 5 ml 

Santalum paniculatum

Royal Hawaiian Sandalwood is een handelsmerk van Jawmin, LLC.

Rozemarijn is meer dan een kruid.  De bloemen en bladeren 
van de plant, die afkomstig is uit het Middellands Zeegebied, 
worden met stoom gedistilleerd en produceren een heerlijke 
olie. 

ROSEMARY 

CODE INHOUD
32048 15 ml 

Rosmarinus officinalis 

Stimuleer meer bewustzijn met Sacred Frankincense. Breng 
aan op de hals en adem de warme, harmonieuze geur diep 
in. Maak contact met je innerlijk en stimuleer acceptatie en 
liefde voor jezelf.

SACRED FRANKINCENSE 
Boswellia sacra 

CODE INHOUD
33648 5 ml 

Sacred Sandalwood heeft een opbeurende, houtachtige 
geur en bevat diverse huidverzorgende eigenschappen, 
waaronder het ondersteunen van een natuurlijke gloed en het 
verminderen van fijne lijntjes.

SACRED SANDALWOOD 

CODE INHOUD
30733  5 ml

Santalum album 

Sage heeft een sterke, kruidige, verhelderende en verkwikkende 
geur. Deze olie wordt traditioneel gebruikt vanwege zijn 
verhelderende eigenschappen. 

SAGE 

CODE INHOUD
36543 15 ml 

Salvia officinalis 

Spearmint is fris, stimulerend en scherp, maar minder intens 
dan Peppermint. Deze olie reinigt de huid en stimuleert 
lichaam en geest.

SPEARMINT 

CODE INHOUD
33352 5 ml 

Mentha spicata 
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Geef het leven meer kleur met deze vrolijke citrusolie.  
De schil van de rijpe vrucht wordt koudgeperst waardoor 
de olie vrijkomt. De tangerineboom maakt deel uit van de 
rutaceae-familie. 

TANGERINE 

CODE INHOUD
32050 15 ml 

Citrus reticulata 

De bladeren van de theeboom worden met stoom gedistilleerd, 
waardoor deze kalmerende en verzorgende olie vrijkomt. 
Voeg enkele druppels toe aan gezichtscrème om de huid te 
verfrissen en te laten stralen.   

TEA TREE 

CODE INHOUD
32052 15 ml 

Melaleuca alternifolia 

Voeg een druppel toe aan douchegel voor een verfrissende 
douche. Of verdun met een basisolie en gebruik bij een 
ontspannende massage. 

THYME 

CODE INHOUD
36536 15 ml 

Thymus vulgaris 

Valerian heeft een uitnodigende geur. Verdun met een basisolie 
voor een heerlijke massage. Breng aan op de polsen of hals om 
rust en positiviteit te stimuleren. 

VALERIAN 

CODE INHOUD
33354 5 ml 

Valeriana officinalis 

Deze sensuele, ietwat exotische olie is afkomstig van een gras 
dat voornamelijk voorkomt in Azië. Deze olie, die ontstaat 
door de wortels van de plant te distilleren en eeuwen geleden 
al gebruikt werd, wordt veel gebruikt in parfum, zeep en 
moisturiser. 

VETIVER 

CODE INHOUD
33355 5 ml 

Vetiveria zizanoides 

Al bekend met de zoete, bloemachtige geur van Ylang Ylang? 
De felgele bloemen, afkomstig van de canangaboom uit 
Indonesië, worden met stoom gedistilleerd en produceren deze 
olie. De olie wordt vanwege de exotische geur vaak gebruikt in 
luxe huidverzorgings- en haarproducten. 

YLANG YLANG 

CODE INHOUD
33283 15 ml 

Cananga odorata 

Xiang Mao is als een frisse wind; de olie heeft citrusachtige 
noten en stimuleert zowel lichaam als geest. Xiang Mao is 
afkomstig van een gras dat gedistilleerd wordt. De olie die 
daardoor vrijkomt wordt vaak gebruikt in de parfumindustrie. 

XIANG MAO 

CODE INHOUD
33359 5 ml 

Cymbopogon citratus 

Een frisse olie, perfect voor de koude wintermaanden. De 
bladeren van de plant worden met stoom gedistilleerd en 
produceren een zoete, muntachtige geur.  

WINTERGREEN 

CODE INHOUD
32054 15 ml 

Gaultheria procumbens 



PLUS- OLIE
De oliën in onze Plus-lijn zijn uitermate geschikt voor 

gebruik in gerechten en als voedingssupplement. Of je de 

oliën toevoegt aan je maaltijd voor een heerlijke boost of 

inneemt in een capsule, er is voor elk wat wils.
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Basilicum doet denken aan de mediterraanse keuken. De 
plant heeft groene bladeren en roze of witte bloemen. Voeg 
basilicumolie toe aan dressings, Italiaanse gerechten of 
zelfgemaakte pesto.

Deze olie is afkomstig van de zwarte peperplant die bessen 
produceert. De bessen worden geplukt en in de zon gedroogd, 
waarna ze met stoom gedistilleerd worden. Zwarte peperolie 
heeft een scherpe smaak en maakt deel uit van diverse 
keukens.

BASIL+ BLACK PEPPER+

CODE INHOUD

Ocimum basilicum Piper nigrum 

558308 5 ml

CODE INHOUD
561708 5 ml

Kardemomolie ontstaat door kardemomzaden met stoom te 
distilleren waardoor de geur en het frisse karakter van de olie 
tevoorschijn komt. De karakteristieke geur en smaak passen bij 
zowel hartige als zoete gerechten. Probeer deze olie ook eens 
in warme dranken.

CARDAMOM+
Elettaria cardamomum 

CODE INHOUD
563408 5 ml

Cinnamon Bark+ mag niet ontbreken in de keuken! Deze olie 
bevat honderd procent kaneelschorsolie. Geef een heerlijke 
twist aan je maaltijden met deze veelzijdige olie.

CINNAMON BARK+
Cinnamomum verum 

CODE INHOUD
558508 5 ml

Kruidnagel is één van de hoofdingrediënten van Thieves®. 
Clove+ ontstaat door kruidnagels te distilleren. De 
uitgesproken smaak wordt al duizenden jaren in de keuken 
gebruikt. 

CLOVE+ 
Syzygium aromaticum 

CODE INHOUD
562008 5 ml

Koriander is één van de meest populaire kruiden. Deze frisse 
olie is kruidig en een goede smaakversterker. Kan gebruikt 
worden in allerlei soorten gerechten, met name Aziatische 
curry's of stoofpotten.

CORIANDER+ 
Coriandrum sativum 

CODE INHOUD
26979 5 ml

Komijnolie komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. 
De olie is afkomstig van een plant die deel uitmaakt van 
dezelfde familie als de peterselieplant. Komijnolie heeft 
een warme, aardse geur en wordt veel gebruikt in curry's, 
stoofpotten en de Mexicaanse keuken.

CUMIN+ 
Cuminum cyminum 

CODE INHOUD
27404 5 ml

Geef dressings en dips een frisse en scherpe smaak met een 
druppel Dill+. Dille-olie is terug te vinden in diverse Aziatische 
en Scandinavische keukens. Dit aromatische kruid heeft fijne, 
vederachtige bladeren en wordt al sinds de middeleeuwen 
gebruikt.

DILL+ 
Anethum graveolens 

CODE INHOUD
562208 5 ml

Fennel+ heeft een uitgesproken dropachtige smaak. Gebruik 
deze olie in plaats van verse venkel in tonics en thee na de 
maaltijd.

FENNEL+ 
Foeniculum vulgare 

CODE INHOUD
563608 5 ml

Ginger+ wordt gebruikt om gerechten meer smaak te geven. 
Het is een veelzijdige olie die niet in je collectie mag ontbreken. 
De olie bevat het natuurlijke bestanddeel bèta-phellandrene.

GINGER+ 
Zingiber officinale

CODE INHOUD
558808 5 ml
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Lemon+ geeft een frisse smaak aan veel gerechten. Deze 
vrucht is veelzijdig en populair en kan in zowel zoete als 
hartige recepten gebruikt worden.

Marjolein maakt deel uit van de muntfamilie en groeit 
voornamelijk in het Middellandse Zeegebied. Het kruid lijkt 
op oregano, maar heeft een mildere smaak en wordt vooral 
gebruikt om soepen en salades te garneren. Deze olie is een 
smakelijke toevoeging aan allerlei gerechten. 

Lemongrass+ heeft een subtiele citrussmaak en is geschikt 
voor veel gerechten, voornamelijk Aziatische recepten. Wil je 
goed gehydrateerd blijven met een lekker drankje? Voeg dan 
enkele druppels toe aan glas water of kop thee.

Lavender+ wordt veel gebruikt in zoete gerechten, maar is 
ook geschikt voor hartige gerechten. Lavendel wordt soms 
toegevoegd aan Provençaalse kruiden, samen met marjolein, 
tijm, oregano en rozemarijn. 

LEMON+ 

MARJORAM+ LEMONGRASS+ 

LAVENDER+ 
Citrus limon 

Origanum majorana Cymbopogon flexuosus 

Lavandula angustifolia 

CODE INHOUD
562508 5 ml

CODE INHOUD

CODE INHOUD
559008 5 ml

CODE INHOUD
562608 5 ml 559208 5 ml

Nutmeg+ heeft een warme, nostalgische smaak en geur en 
kan gebruikt worden in bijvoorbeeld cake of thee. Geeft je 
favorieten recepten een zoete, kruidige smaak.

Oregano+ geeft gerechten een pittige, hartige smaak en 
zorgt ervoor dat je lichaam kan profiteren van de voordelen 
van etherische olie. De olie bevat het natuurlijke bestanddeel 
carvacrol.

Dit veelzijdige kruid past bij allerlei gerechten. Het is één van 
de eerste kruiden dat tevoorschijn komt in de lente en deel 
uitmaakt van de wortelfamilie. De verse bladeren van de 
plant, die oorspronkelijk uit Europa komt, worden geplukt en 
gebruikt om gerechten te garneren.

Orange+ heeft een verfrissende smaak en bevat het natuurlijke 
bestanddeel limoneen. Gebruik de olie in baksels voor een 
pittig contrast in zoete desserts en cakes. Orange+ combineert 
goed met andere fruitige smaken waardoor het de perfecte 
toevoeging is aan water, smoothies en NingXia Red®.

NUTMEG+ 

OREGANO+ PARSLEY+ 

ORANGE+ 
Myristica fragrans 

Origanum vulgare Petroselinum crispum

Citrus sinensis 

CODE INHOUD
563308 5 ml

CODE INHOUD
559408 5 ml

CODE INHOUD
26387  5 ml

CODE INHOUD
562708 5 ml
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De frisse smaak van pepermunt is geschikt voor zowel warme 
zomerdagen als koude winteravonden. Pepermunt is handig 
bij het koken en bakken. Het geeft water een frisse smaak en 
kruidenthee een heerlijke boost.

Rosemary+ geeft gerechten een heerlijke, kruidige smaak. 
De olie bevat de natuurlijke bestanddelen eucalyptol en  
alfa-pineen.   

PEPPERMINT+ ROSEMARY+ 
Mentha piperita Rosmarinus officinalis 

CODE INHOUD
562808 5 ml

CODE INHOUD
562908 5 ml

Salie maakt deel uit van de muntfamilie, heeft een fijne 
geur en is heerlijk verfrissend. De plant heeft ovale bladeren 
en produceert witte of roze bloemen. Gebruik in soepen, 
gerechten uit de oven of stoofpotten.

SAGE+ 
Salvia officinalis 

CODE INHOUD
564208 5 ml

Tangerine+ is één van de zoetste Plus-oliën. Geef hartige 
gerechten en desserts een frisse smaak met een vleugje 
Tangerine+. Deze olie bevat het natuurlijk bestanddeel 
limoneen.  

TANGERINE+ 
Citrus reticulata 

CODE INHOUD
563008 5 ml

Thieves®+ is een unieke melange die warmte toevoegt aan 
gerechten en drankjes. Bevat limoneen, eugenol en eucalyptol. 

INGREDIËNTEN | Kruidnagel, kaneelschors, rozemarijn, citroen, 
eucalyptus radiata

THIEVES®+ 

CODE INHOUD
563108 5 ml

Gebruik Thyme+ als vervanging van gedroogde kruiden. Deze 
olie bevat thymol, parcymeen en gamma-terpinenecan en is 
perfect voor het dagelijks leven.

THYME+ 
Thymus vulgaris 

CODE INHOUD
559708 5 ml Vrolijke melange van sinaasappel, tangerine, grapefruit, 

citroen en groene munt. Geef zalm, salades of soepen een 
frisse twist met deze veelzijdige olie. Perfect voor liefhebbers 
van citrusvruchten! 

INGREDIËNTEN | Sinaasappel, grapefruit, tangerine, citroen, 
groene munt

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®+ 
CODE INHOUD
561908 5 ml

Dragon is één van de vier hoofdkruiden in de traditionele 
Franse keuken. Dragon is afkomstig uit Zuid-Europa en de 
olie ontstaat door de bladeren van de plant met stoom te 
distilleren. De olie heeft een herkenbare sterke en kruidige 
geur.

TARRAGON+
Artemisia dracunculus 

CODE INHOUD
564308 5 ml



Waar etherische oliën samenwerken, 

worden levens veranderd. We 

combineren krachtige etherische 

oliën om nog krachtigere melanges 

te creëren die geschikt zijn voor ieder 

aspect van het leven en iedere hoek 

van het huis.

MELANGE S
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AROMAEASE

AROMA SIEZ

AUSTRALIAN KURANYA

Ondersteun spirituele momenten met deze unieke melange.  
Breng voor het mediteren in de ochtend aan op de polsen om 
gevoelens van balans en geluk te stimuleren.

Stimuleer blijdschap en dankbaarheid met deze unieke 
melange. Verrijkt met ylang-ylang, Hawaiiaans sandelhout en 
neroli. Zoete, doch kruidige geur.

Prikkel de zintuigen met deze verkwikkende melange. Geef 
je schoonheidsproducten een exotisch tintje met deze 
verleidelijke geur. 

Prikkel de zintuigen met wierook, kaneel en sinaasappel. Deze 
betoverende melange heeft een warme geur en bevat frisse 
gember en kruidnagel. 

Geef lichaam en geest energie met deze stimulerende 
melange. Verrijkt met gember, kardemom, venkel, pepermunt 
en groene munt. Stop een flesje in je tas om overal van de geur 
te kunnen genieten. 

Deze verfrissende melange is vooral geschikt voor de 
wintermaanden als de ademhaling wel wat hulp kan gebruiken. 
Stop een flesje in je tas en ruik eraan om de melange van 
basilicum, pepermunt en cipres diep in te ademen.

'Kuranya' betekent regenboog en geeft de vrolijkheid en 
positiviteit van deze melange goed weer. Deze harmonieuze 
melange prikkelt de zintuigen en geeft energie.

3 WISE MEN

ACCEPTANCE 

AROMA LIFE

ABUNDANCE

INGREDIËNTEN | Zoete amandelolie, Royal Hawaiian Sandalwood**, jeneverbes,  
wierook, zwarte spar, mirre
**Royal Hawaiian Sandalwood is een handelsmerk van Jawmin, LLC.

INGREDIËNTEN | Zoete amandelolie, wierook, Hawaiiaans sandelhout, geranium, 
boerenwormkruid, neroli, koriander, bergamot, ylang-ylang, kafferlimoen, blauwe 
cipres, davana, jasmijn, Duitse kamille, roos, grapefruit, tangerine, groene munt, 
citroen, ocotea

INGREDIËNTEN | Sesamzaadolie, cipres, strobloem, ylang-ylang, marjolein

INGREDIËNTEN | Sinaasappel, kruidnagel, kaneelschors, wierook, gember,  
zwarte spar, patchoeli, mirre

INGREDIËNTEN | Pepermunt, groene munt, gember, kardemom, venkel

INGREDIËNTEN | Basilicum, lavendel, cipres, marjolein, pepermunt

INGREDIËNTEN | Citroenmirte, kunzea, blauwe cipres, heilig sandelhout, venkel, 
Australische ericifolia, eucalyptus radiata, teatree

CODE INHOUD
33284 15 ml 

CODE INHOUD
33360 5 ml

CODE INHOUD
33285 15 ml 

CODE INHOUD
32056 15 ml 

CODE INHOUD
33364 5 ml

CODE INHOUD
37416 15 ml 

CODE INHOUD
33365 5 ml

Met Awaken kun je de hele wereld aan! Breng aan op de polsen 
om kalmte en rust te stimuleren. Verrijkt met vijf speciale Young 
Living-melanges.

AWAKEN 

INGREDIËNTEN | Joy, Present Time, Harmony, Forgiveness, Dream Catcher

CODE INHOUD
33286 15 ml 
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Verrijkt met wintergroen, Dorado Azul en copaiba voor een 
exotische twist. Verdun met een basisolie en breng deze 
verfrissende en verkoelende melange na een intensieve sessie 
in de sportschool aan op vermoeide spieren. 

Krachtige melange van jasmijn, marjolein en lavender met een 
onweerstaanbaar kruidige geur. 

COOL AZUL 

DRAGON TIME 

INGREDIËNTEN | Wintergroen, pepermunt, salie, vijf-in-een-kruid, copaiba, 
niaouli, lavendel, blauwe cipres, elemi, vetiver, karwij, Dorado Azul, oregano

INGREDIËNTEN | Scharlei, lavendel, blauw duizendblad, venkel, marjolein, jasmijn

CODE INHOUD
33291 15 ml 

CODE INHOUD

33292 15 ml 

Wees de beste versie van jezelf met Believe. Deze melange 
stimuleert kracht, geluk en liefde. Verrijkt met ylang-ylang, 
koriander en geranium. 

BELIEVE 

INGREDIËNTEN | Blauwe spar, balsemspar, wierook, koriander, bergamot, ylang-
ylang, geranium

CODE INHOUD
 33287 15 ml 

COMMON SENSE 

Common Sense stimuleert rust en ondersteunt het 
concentratievermogen. Ruik direct aan het flesje om innerlijke 
rust te creëren terwijl je geniet van de warme geur van wierook 
en de frisse geur van limoen en ylang-ylang.

INGREDIËNTEN | Wierook, ylang-ylang, ocotea, guldenroede, wijnruit, 
Dorado Azul, limoen

CODE INHOUD
33370 5 ml

Warme melange van sinaasappel, kaneel en spar. Breng deze 
winterse geur aan op de hals om van de harmonieuze geur te 
genieten. 

CHRISTMAS SPIRIT 

INGREDIËNTEN | Sinaasappel, kaneelschors, zwarte spar

CODE INHOUD
32000 15 ml 

Melange van basilicum, pepermunt en jasmijn, oliën die 
lichaam en geest energie geven en stimuleren. Verrijkt met 
rozemarijn, dat vroeger al gebruikt werd om de hersenen te 
prikkelen. Bewaar een flesje op kantoor en ruik eraan als je 
behoefte hebt aan energie. 

CLARITY 

INGREDIËNTEN | Basilicum, Roomse kamille, kardemom, geranium, bergamot, 
rozemarijn, citroen, ylang-ylang, pepermunt, jasmijn, palmarosa, koriander

CODE INHOUD
33289 15 ml 

Brain Power bevat cederhout, wierook en melisse en is een 
decadente, rijke melange van kruiden en planten. Breng aan op 
de polsen om rust te stimuleren en het concentratievermogen 
te ondersteunen.

BRAIN POWER 

INGREDIËNTEN | Heilig sandelhout, melisse, strobloem, cederhout, blauwe cipres, 
wierook, lavendel

CODE INHOUD
33367 5 ml

DiGize® is een melange van dragon, gember, pepermunt, 
jeneverbes, citroengras, anijs en patchoeli en heeft een 
kruidige, exotisch geur. Breng aan op de buik om ongemak 
te verlichten. 

DIGIZE®

INGREDIËNTEN | Dragon, gember, pepermunt, jeneverbes, venkel, citroengras, 
anijs, patchoeli

CODE INHOUD
32060 15 ml 
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EGYPTIAN GOLD

EN-R-GEE 

Melange van groene munt met sesamolie, salie, geranium, 
mirte, kamille en nootmuskaat. Stimuleer de zintuigen en 
geef je welzijn een boost met deze heerlijk warme geur. 

Deze melange bevat oude Bijbelse oliën die gebruikt worden 
om momenten van toewijding en eerbied te versterken en 
heeft een stabiliserende, versterkende en verkwikkende geur.

Voeg enkele druppels toe aan een warm bad om lichaam en 
geest te verfrissen en revitaliseren.

ENDOFLEX 

INGREDIËNTEN | Groene munt, sesamzaadolie, geranium, Duitse kamille, salie, 
mirte, nootmuskaat

INGREDIËNTEN | Canadabalsem, wierook, lavendel, mirre, hyssop,  
zwarte spar, cederhout, vetiver, roos, kaneel

INGREDIËNTEN | Rozemarijn, nootmuskaat, zwarte peper, jeneverbes, balsemspar, 
citroengras, kruidnagel

CODE INHOUD
32132 15 ml 

CODE INHOUD
32378 5 ml 

CODE INHOUD

33295 15 ml 

Prikkel de zintuigen met de warme, kruidige geur van Exodus II. 
Verrijkt met mirre, kaneel en vetiver en perfect voor massages 
aan het einde van een lange dag.

EXODUS II 

INGREDIËNTEN | Olijfolie, mirre, cassia, kaneelschors, kalmoes, zwarte spar, 
hyssop, vetiver, wierook

CODE INHOUD

33372 5 ml 

Transformeer je leven door deze melange op de hals aan te 
brengen, zodat je het verleden los kunt laten en de toekomst 
met open armen tegemoet kunt gaan. Geniet van de heerlijke 
combinatie van wierook, rozen en geranium.

FORGIVENESS 

INGREDIËNTEN | Sesamzaadolie, melisse, engelwortel, bergamot, geranium, 
lavendel, ylang-ylang, wierook, citroen, palmarosa, jasmijn, strobloem, Royal 
Hawaiian Sandalwood**, Roomse kamille, roos, koriander
**Royal Hawaiian Sandalwood is een handelsmerk van Jawmin, LLC.

CODE INHOUD
33373 5 ml 

DREAM CATCHER 

Prikkel de zintuigen met ylang-ylang en breng lichaam en 
geest tot rust met sandelhout en anijs. Laat je inspireren door 
deze kruidige melange van de fijnste planten en bloemen. 

INGREDIËNTEN | Heilig sandelhout, tangerine, ylang-ylang, zwarte peper, 
bergamot, jeneverbes, anijs, geranium, kafferlimoen, blauwe cipres, davana, 
jasmijn, Duitse kamille, roos, grapefruit, groene munt, citroen, ocotea

CODE INHOUD

33293 15 ml 

GENTLE BABY 

Speciaal ontwikkeld voor de kleintjes. Deze speciale melange 
van zachte, ontspannende, bloemachtige geuren helpt het 
hele gezin te ontspannen. Verrijkt met lavendel, geranium en 
ylang-ylang.

INGREDIËNTEN | Koriander, geranium, palmarosa, lavendel, ylang-ylang,  
Roomse kamille, bergamot, citroen, jasmijn, roos

CODE INHOUD
33298 15 ml 

GLF is een verfrissende melange van grapefruit, selderij 
en groene munt.  Voeg enkele druppels toe aan vloeibare 
handzeep of douchegel voor een extra frisse noot.

GLF  

INGREDIËNTEN | Grapefruit, ledum, strobloem, hyssop, selderij, groene munt

CODE INHOUD

33299 15 ml 
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GRATITUDE

Breng aan op de hals of polsen voor een energiek parfum en 
om zorgen los te laten, zodat je je aandacht kunt richten op 
blijdschap, overvloed en geluk.

INGREDIËNTEN | Balsemspar, wierook, koriander, mirre, ylang-ylang, 
bergamot, zwarte spar

CODE INHOUD
33377 5 ml

IMMUPOWER 

Melange van Colorado-zilverspar, jeneverbes en ylang-ylang. 
Breng aan op de polsen en hals om de zintuigen in balans te 
brengen en tot rust te komen.

Begin de dag goed door een druppel Highest Potential op de 
hals aan te brengen. Verdun met een basisolie en breng aan 
op de borstkas voordat je naar de sportschool gaat zodat je 
goed gemotiveerd aan je workout kunt beginnen.

Harmony is een melange van oliën met een frisse geur.

Word heerlijk wakker met de krachtige geur van ImmuPower. 
Vul een sprayfles met water en voeg enkele druppels olie toe 
voor een handige spray die huid en haar verzorgt. Omarm 
geluk, blijdschap en positiviteit met deze heerlijke melange!

GROUNDING 

HIGHEST POTENTIAL HARMONY 

INGREDIËNTEN | Witte spar, dennenboom, engelwortel, zwarte spar, cederhout, 
jeneverbes, ylang-ylang

INGREDIËNTEN | Blauwe cipres, ylang-ylang, jasmijn, cederhout, geranium, 
lavendel, zwarte spar, wierook, Hawaiiaans sandelshout, witte spar, vetiver, 
kaneelschors, davana, roos, Duitse kamille, boerenwormkruid, grapefruit, 
tangerine, groene munt, citroen, ocotea

INGREDIËNTEN | Geranium, engelwortel, bergamot, lavendel, zwarte spar,  
ylang-ylang, heilig sandelhout, hyssop, palmarosa, spaanse salie,  
roos, wierook, jasmijn, citroen, sinaasappel, Roomse kamille, koriander

INGREDIËNTEN | Hyssop, bonenkruid, zonneroos, ravintsara, wierook, oregano, 
kruidnagel, komijn, Dorado Azul

CODE INHOUD
33378 5 ml 

CODE INHOUD
33379 5 ml 

CODE INHOUD
37418 15 ml 

CODE INHOUD
33301 15 ml 

Betoverende melange van roos, palmarosa, roomse kamille, 
jasmijn, geranium, ylang-ylang, tangerine, koriander, citroen 
en bergamot. 

JOY

INGREDIËNTEN | Bergamot, citroen, palmarosa, ylang-ylang, roos, geranium, 
jasmijn, Roomse kamille, koriander, tangerine

CODE INHOUD
32134 15 ml

JUVA CLEANSE

Vier het leven met Juva Cleanse! Strobloem, ledum en selderij 
geven deze melange een kruidige geur. Verdun met basisolie 
en gebruik voor een ontspannende massage.

INGREDIËNTEN | Strobloem, ledum, selderijzaad

CODE INHOUD
33302 15 ml

Maak een heerlijk warm bad nog fijner door een druppel Inner 
Child toe te voegen. Verrijkt met Hawaiiaans sandelhout, 
ylang-ylang en tangerine voor een heerlijke geur.

INNER CHILD 

INGREDIËNTEN | Sinaasappel, jasmijn, zwarte spar, tangerine, Hawaiiaans 
sandelhout, neroli, ylang-ylang, citroengras

CODE INHOUD
33380 5 ml 
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JuvaFlex is een melange van boerenwormkruid, geranium en 
rozemarijn. Voeg toe aan bodylotion of toner om de huid te 
verzorgen en er gezonder uit te laten zien.

JUVAFLEX 

INGREDIËNTEN | Sesamzaadolie, venkel, geranium, rozemarijn, Roomse kamille, 
boerenwormkruid, strobloem

CODE INHOUD
33304 15 ml 

LADY SCLAREOL 

Melange van ylang-ylang, geranium en vetiver. Voeg enkele 
druppels toe aan bodylotion of handzeep om de huid te 
verzorgen en verzachten.

INGREDIËNTEN | Koriander, geranium, vetiver, sinaasappel, muskaatsalie, 
bergamot, ylang-ylang, Royal Hawaiian Sandalwood**, Spaanse salie, jasmijn, 
blauwe spar, groene munt, hinoki
**Royal Hawaiian Sandalwood is een handelsmerk van Jawmin, LLC.

CODE INHOUD
33305 15 ml 

LIGHT THE FIRE

Verrijkt met zwarte peper, ocotea en nootmuskaat voor een 
ontspannende ervaring. Breng voor het mediteren in de 
ochtend aan op de polsen, zodat je contact kunt leggen met 
jezelf en inspiratie op kunt doen.

INGREDIËNTEN | Mastrante, zwarte spar, nootmuskaat, cassia, ocotea, 
Canadese erigeron, citroen, zwarte peper, hinoki

CODE INHOUD
33383 5 ml 

LIVE YOUR PASSION

Melange van sinaasappel, limoen en ylang-ylang met een 
frisse geur. Breng aan op de hals voor een heerlijk parfum dat 
de hele dag blijft hangen en passie en duidelijkheid stimuleert.

INGREDIËNTEN | Sinaasappel, Hawaiiaans sandelhout, nootmuskaat, limoen, 
blauwe spar, zwarte spar, ylang-ylang, wierook, pepermunt

CODE INHOUD
33384 5 ml 

Geniet van de warme, kalmerende geur van Longevity. 
Melange van sinaasappel, wierook en kruidnagel met een 
zachte, bosachtige geur die op de polsen aangebracht kan 
worden of toegevoegd kan worden aan bodylotion.

LONGEVITY 

INGREDIËNTEN | Tijm, kruidnagel, sinaasappel, wierook

CODE INHOUD
33307 15 ml 

Geef welzijn een boost met M-Grain! Breng enkele druppels 
aan op de hals om van de melange van basilicum, marjolein 
en pepermunt te genieten. Voeg toe aan bodybutter voor 
revitaliserende verwennerij voor de huid.

M-GRAIN 

INGREDIËNTEN | Basilicum, lavendel, Roomse kamille, marjolein, pepermunt, 
strobloem

CODE INHOUD
33309 15 ml 

MAGNIFY YOUR PURPOSE 

Richt de aandacht op innerlijke rust, kracht en doelgerichtheid 
met Magnify Your Purpose. Breng enkele druppels aan op de 
handpalm (verdun indien nodig), wrijf de handen samen en 
adem de geur in. 

INGREDIËNTEN | Heilig sandelhout, nootmuskaat, gember, patchoeli, salie, 
kaneelschors, koriander, bergamot, ylang-ylang, geranium

CODE INHOUD
33386 5 ml 

Warme melange van teatree, naouli, rozemarijn en kruidnagel 
die perfect is voor de koude wintermaanden. Het is een 
klassieke melange die kalmeert en reinigt. 

MELROSE 

INGREDIËNTEN | Rozemarijn, kruidnagel, teatree, niaouli

CODE INHOUD
32163 15 ml 
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ONE HEART

Laat je inspireren door de kruidige en zoete geur van 
Roomse kamille, zwarte spar en ylang-ylang. Voeg enkele 
druppels toe aan bodylotion om zelfvertrouwen en moed te 
stimuleren.

One Heart is een zorgvuldig samengestelde en unieke melange 
geïnspireerd door Gary Youngs liefde voor de natuur en het 
samenbrengen van harten en geesten. Deze gepatenteerde 
melange helpt je jouw middelpunt te vinden.

MOTIVATION

INGREDIËNTEN | Roomse kamille, zwarte spar, ylang-ylang, lavendel

INGREDIËNTEN | Citroen, ylang-ylang, zwarte spar, limoen, Roomse kamille, 
jasmijn, ocotea, groene munt, boerenwormkruid, kamfer, geranium, wierook

CODE INHOUD
33387 5 ml 

CODE INHOUD
33236 5 ml

Melange van wintergroen, strobloem en pepermunt. Draag 
op de polsen als uniek parfum en geniet van de stimulerende, 
moedgevende geur.

Peace & Calming® II heeft een ontspannende en aangename 
geur. Verdun en breng aan op de huid om deze een mooiere 
uitstraling te geven.

Melange van ylang-ylang, blauw boerenwormkruid, 
patchouli, sinaasappel en tangerine. Ruik simpelweg direct 
aan het flesje om tot rust te komen.  

PANAWAY 

PEACE & CALMING® II PEACE & CALMING®

INGREDIËNTEN | Wintergroen, kruidnagel, strobloem, pepermunt

INGREDIËNTEN | Tangerine, sinaasappel, ylang-ylang, patchoeli, Duitse kamille, 
vetiver, zonneroos, bergamot, cassia, davana, zwarte spar

INGREDIËNTEN | Tangerine, ylang-ylang, boerenwormkruid 
sinaasappel, patchouli

CODE INHOUD
32138 5 ml

CODE INHOUD
32136 5 ml 

CODE INHOUD
33313 15 ml 

Verfrissende melange van wintergroen, pepermunt en 
eucalyptus radiata. Breng voor het sporten aan op de 
borstkas en hals voor een energieke en motiverende 
oppepper.

RAVEN 

INGREDIËNTEN | Ravintsara, pepermunt, eucalyptus radiata,  
wintergroen, citroen

CODE INHOUD
 33315 15 ml 

MISTER 

Melange met een diepe geur. Speciaal ontwikkeld voor 
mannen en verrijkt met sensuele, mysterieuze noten. Salie, 
venkel en lavendel geven deze unieke melange een kruidige, 
doch zachte geur.

INGREDIËNTEN | Sesamzaadolie, salie, lavendel, pepermunt, venkel, mirte, 
duizendblad

CODE INHOUD
33311 15 ml 

CODE INHOUD
32165 5 ml 

RELEASE 

Laat het verleden los met Release, een melange van roos, 
boerenwormkruid en tangerine. Laat zien wie je bent met 
deze geraffineerde geur!

INGREDIËNTEN | Ylang-ylang, olijfolie, lavandin, geranium, Royal Hawaiian 
Sandalwood**, boerenwormkruid, kafferlimoen, blauwe cipres, davana, 
jasmijn, Duitse kamille, roos, grapefruit, tangerine, groene munt, citroen, 
ocotea 
**Royal Hawaiian Sandalwood is een handelsmerk van Jawmin, LLC.

CODE INHOUD
33316 15 ml
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Melange van zwarte peper, hyssop en pepermunt. Breng een 
druppel aan in de handpalm (verdun indien nodig), wrijf de 
handen samen en adem de motiverende geur diep in om de 
dag goed te beginnen.

RELIEVE IT 

INGREDIËNTEN | Zwarte spar, zwarte peper, hyssop, pepermunt

CODE INHOUD
33318 15 ml 

Melange van lavendel, valeriaan en wijnruit. Breng de 
chakras in balans door deze melange aan te brengen op de 
hals, je ogen te sluiten en de geur diep in te ademen. Voeg 
een druppel toe aan een gezichtsserum om de huid te laten 
stralen. 

RUTAVALA 

INGREDIËNTEN | Lavendel, valeriaan, wijnruit

CODE INHOUD
33389 5 ml 

Verrijkt met cederhout, zwarte spar en ylang-ylang die 
samen een krachtige combinatie vormen. Stop. Neem diep 
adem. Breng aan op de polsen om te ontspannen en te 
genieten van de unieke geur.

SACRED MOUNTAIN

INGREDIËNTEN | Ylang-ylang, zwarte spar, balsemspar, cederhout

CODE INHOUD
33319 15 ml 

SARA 

SARA is een fijne melange van bloemachtige geuren. Adem 
de adembenemende geur van roos, jasmijn en ylang-ylang 
diep in. Breng aan op de hals en draag als dagelijks parfum.

INGREDIËNTEN | Zoete amandelolie,ylang-ylang, geranium, lavendel, 
sinaasappel, kafferlimoen, blauwe cipres, davana, jasmijn, Duitse kamille, 
roos, grapefruit, tangerine, groene munt, citroen, ocotea, boerenwormkruid, 
cederhout, witte lotus

CODE INHOUD
33390 5 ml 

Melange van scharlei, venkel en peppermunt met herstellende 
eigenschappen. Prikkel en revitaliseer de zintuigen door 
enkele druppels toe te voegen aan bodylotion of haarolie 
om de huid en het haar te voeden en laten stralen. 

SCLARESSENCE 

INGREDIËNTEN | Muskaatsalie, venkel, Spaanse salie, pepermunt

CODE INHOUD
33317 15 ml 

SENSATION 

Betoverende melange van ylang-ylang, jasmijn en geranium 
met een charmante geur. Breng voor het mediteren of de yoga 
aan op de hals om de geest open te stellen voor positiviteit en 
blijdschap.

INGREDIËNTEN | Ylang-ylang, jasmijn, geranium, bergamot, koriander

CODE INHOUD
33391 5 ml 

SHUTRAN®

Verleidelijke melange van blauwe spar, cederhout en ocotea 
en perfect geschikt als dagelijks parfum voor mannen. Breng 
enkele druppels aan op de hals voor een onweerstaanbare, 
unieke geur.

INGREDIËNTEN | Blauwe spar, ocotea, ylang-ylang, hinoki, koriander, davana, 
lavendel, cederhout, citroen, zwarte spar

CODE INHOUD
33312 15 ml 

SURRENDER 

Surrender is een prachtige melange van lavendel, zwarte 
spar, Roomse kamille en andere etherische oliën die 
bewustheidsoefeningen en meditatie verbeteren.

INGREDIËNTEN | Lavendel, zwarte spar, citroen, Roomse kamille

CODE INHOUD
32379 5 ml
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Een melange van kruidnagel, eucalyptus, citroen, kaneel en 
rozemarijn met een sterke, kruidige geur. Geïnspireerd door de 
legende van vier Franse dieven uit de vijftiende eeuw die een 
unieke melange samenstelden om zich te beschermen.

THIEVES® 

INGREDIËNTEN | Kruidnagel, kaneelschors, rozemarijn, citroen, eucalyptus 
radiata

CODE INHOUD
32146 15 ml 

Verkwikkende melange van blauwe spar, ocotea en wierook. 
Breng aan op de hals en draag als verkwikkend parfum.

TRANSFORMATION

INGREDIËNTEN | Citroen, heilige wierook, Hawaiiaans sandelhout, pepermunt, 
kardemom, muskaatsalie, blauwe spar, heilig hout, ocotea

CODE INHOUD
33310 15 ml 

Melange van roos, ylang-ylang en mirre met een bloemachtige, 
kruidige geur. Stel jezelf open voor rust, positiviteit en 
bescherming met White Angelica. Draag als dagelijks parfum 
om optimisme en geluk af te dwingen.

WHITE ANGELICA 

INGREDIËNTEN | Zoete amandelolie, bergamot, melisse, geranium, ylang-ylang, 
roos, mirre, heilig sandelhout, hyssop, koriander, zwarte spar

CODE INHOUD
33303 15 ml 

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®

Vrolijke melange van sinaasappel, tangerine, mandarijn, 
grapefruit en groene munt. Voeg toe aan gezichtscrème om de 
huid te reinigen en verzorgen. 

INGREDIËNTEN | Sinaasappel, grapefruit, tangerine, citroen, groene munt

CODE INHOUD
32058 15 ml 

THE GIFT

Melange van wierook, mirre en jasmijn met een warme, 
kruidige, zoete geur die zowel overdag als 's avonds gebruikt 
kan worden als parfum. De zeven klassieke oliën in deze 
melange worden al eeuwenlang gebruikt en geprezen voor 
hun kalmerende eigenschappen.

INGREDIËNTEN | Balsemspar, heilige wierook, jasmijn, zwarte spar, mirre, vetiver, 
cistus

CODE INHOUD
33395 5 ml

TRAUMA LIFE 

Vier iedere dag opnieuw het leven met Trauma Life, een melange 
van roos, geranium en lavendel met een onweerstaanbare, 
unieke geur.

INGREDIËNTEN | Wierook, davana, kafferlimoen, Hawaiiaans sandelhout,  
zwarte spar, roos, valeriaan, geranium, lavendel, strobloem

CODE INHOUD
33397 5 ml 

Zoete, kruidige melange van zwarte spar, boerenwormkruid, 
kamfer, geranium en wierook. Verdun met een basisolie voor 
een verkwikkende massage. 

VALOR®

INGREDIËNTEN | Kokosolie, zwarte spar, boerenwormkruid, wierook, kamfer, 
geranium

CODE INHOUD
32148 5 ml 

CODE INHOUD
32155 5 ml 

Frisse, geurige melange van zes etherische oliën: citronella, 
citroengras, lavandin, rozemarijn, mirte en teatree.  
Het ultieme wapen tegen vervelende geurtjes. 

YOUNG LIVING PURIFICATION®

INGREDIËNTEN | Citroengras, rozemarijn, teatree, mirte, citronella, lavandin

CODE INHOUD
32140 15 ml 



3 8E THE RISCHE OLIELet op: raadpleeg voor gebruik altijd het etiket.

Trap op de rem met Young Living Stress Away®, een 
zorgvuldig samengestelde melange van limoen, vanille, 
copaiba en lavender. Kom helemaal tot rust met deze frisse, 
zoete geur.  

YOUNG LIVING STRESS AWAY®

INGREDIËNTEN | Copaiba, limoen, cederhout, vanille, ocotea, lavendel

CODE INHOUD
32144 15 ml 

YOUNG LIVING R.C.®

Melange van spar, cipres en drie soorten eucalyptus. Breng 
aan op de polsen en borstkas om de ademhaling - vooral  
in de winter - te ondersteunen.   

INGREDIËNTEN | Eucalyptus globulus, eucalyptus radiata, eucalyptus 
citriodora, mirte, zwarte spar, pepermunt, dennenboom, lavendel, marjolein, 
cipres

CODE INHOUD

32142 15 ml 

3 natuurlijke loofahsponzen met een lengte  
van dertien tot zestien centimeter

900 gram glycerinezeep

Kleurstof

Je favoriete Young Living-olie

Ronde siliconen vormen met een  
diameter van acht centimeter

Maakt ongeveer vijftien zeepjes

BENODIGDHEDEN:

Als je deze loofahzeep op basis van etherische 
olie maakt, ben je met slechts een paar 
ingrediënten in een mum van tijd in het  
bezit van een stralende huid! 

INSTRUCTIES:

ZELFGEMAAKTE  
LOOFAHZEEP 

1. Snij de loofahspons in blokjes van twee centimeter 
dikte en leg ze in de vorm.

2. Snij de glycerinezeep in blokjes van dertig gram. 
Plaats twee blokjes in een kom en warm op in de 
magnetron gedurende dertig seconden of totdat 
de zeep gesmolten is.

3. Voeg drie tot vier druppels kleurstof en drie tot vier 
druppels van je favoriete etherische olie toe aan 
de gesmolten zeep. Goed mixen.

4. Giet de zeep in de vorm. Zorg ervoor dat de spons 
volledig bedekt is.

5. Herhaal bovenstaande stappen tot alle sponsen 
op zijn. Laat twee tot drie uur drogen voordat je de 
zeep uit de vorm haalt.

Genieten maar, 
EXFOLIEER in BAD

CODE INHOUD

32169 5 ml 



ANIMAL SCENTS®
Als dierenliefhebber ben je dol op je huisdier...  

en wij ook! Geef je huisdier de best mogelijke 

verzorging met etherische oliën samengesteld  

voor dieren.  Onze Animal Scents® zijn geschikt  

voor honden, katten en andere dieren die genieten 

van de kalmerende geur van etherische olie.  
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ANIMAL SCENTS® PET CARE

Alleen het beste is goed genoeg voor je huisdier. Kies daarom voor Inner 
Balance. Masseer deze frisse melange met pepermunt, gember en anijs 
zachtjes in op de huid van je huisdier.

Deze olie is direct verfrissend en kan op de huid aangebracht worden.  
Pet Fresh bevat mirre-olie en heeft een warme, kruidige geur.

Verwen je huisdier met deze kalmerende en speciaal voor dieren ontwikkelde 
melange. Bevat warme wierook, kalmerende lavendel en frisse tangerine. 
Breng aan op de huid en masseer zachtjes in.

ANIMAL SCENTS®  
INNER BALANCE

ANIMAL SCENTS® PET FRESH

CODE INHOUD
34914 15 ml

CODE INHOUD
34904 15 ml

CODE INHOUD
34884 15 ml

Als dierenliefhebber kies je uiteraard alleen voor producten die goed zijn 
voor je huisdier. Deze melange bevat lavendel, hyssop en mirre en brengt 
de natuur in huis. Breng aan op de rug, buik en achter de oren en masseer 
zachtjes in.

ANIMAL SCENTS® PET RENEW

CODE INHOUD
34908 15 ml

Verwen je geliefde huisdier met deze melange voor dieren, bedoeld voor 
gebruik op de huid. De melange is geïnspireerd door het buitenleven en bevat 
de frisse geur van bonenkruid, de houtachtige geur van heilig hout en de 
zoete geur van rozemarijn. Niet geschikt voor katten.

ANIMAL SCENTS® PURICLEAN

CODE INHOUD
34912 15 ml

Animal Scents®: Pas het gebruik aan op het soort dier en de grootte van het dier. Verdere verdunning wordt 
aangeraden voor gebruik bij kleine dieren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op het etiket. Waarschuwing: Bestemd 
voor gebruik op de huid. Vermijd de ogen van het huisdier. Raadpleeg een dierenarts voor verder advies. Koel en 
donker bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.



ROLL- ONS 
Deze roll-ons zijn voorzien van prachtige, moderne 

etiketten en laten je op een handige manier genieten 

van je favoriete etherische oliemelanges. 
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THIEVES® ROLL-ON

VALOR® ROLL-ON

Breathe Again® Roll-On bevat vier verschillende soorten 
eucalyptusolie die worden verbouwd en gedistilleerd op de 
Young Living-boerderij in Ecuador.

Maak tijd voor jezelf met deze roll-on verrijkt met sinaasappel, 
ylang-ylang en boerenwormkruid. Bevat gefractioneerde 
kokosolie voor een verkoelend effect. Breng voor en tijdens het 
mediteren aan op de slapen of nek.

Geniet altijd en overal van de zachte geur van lavendel, 
cederhout en Roomse kamille met Tranquil Roll-On.

Deep Relief® Roll-On bevat pepermunt en heeft een 
verkoelend effect op de huid. Deze melange heeft een frisse, 
ontspannende geur en is perfect voor tijdens het sporten.

Thieves® Roll-On is verdund en klaar voor gebruik! Geniet 
van de heerlijke, kalmerende geur.

Deze roll-on is geschikt voor ieder moment, vooral als je 
een beetje motivatie kunt gebruiken voor een belangrijke 
presentatie, workout of als je een goede indruk wilt maken.

BREATHE AGAIN® ROLL-ON

PEACE & CALMING® ROLL-ON

TRANQUIL ROLL-ON 

DEEP RELIEF® ROLL-ON

INGREDIËNTEN | Kokosolie, eucalyptus staigeriana, eucalyptus globulus, 
eucalyptus radiata, eucalyptus blue, laurier, pepermunt, copaiba,  
mirte, blauwe cipres, rozenbottel

INGREDIËNTEN | Mandarijn, ylang-ylang, boerenwormkruid, sinaasappel, 
patchoeli

INGREDIËNTEN | Kokosolie, lavendel, cederhout, Roomse kamille

INGREDIËNTEN | Pepermunt, kokosolie, balsemspar, kruidnagel, vetiver, 
wintergroen, citroen, strobloem, copaiba, Dorado Azul

INGREDIËNTEN | Kokosolie, kruidnagel, citroen, kaneel, eucalyptus radiata, 
rozemarijn

INGREDIËNTEN | Kokosolie, zwarte spar, boerenwormkruid, wierook, kamfer, 
geranium

CODE INHOUD
3528525 10 ml 

CODE INHOUD

26497 10 ml 

CODE INHOUD
3533525 10 ml 

CODE INHOUD
3534525 10 ml 

CODE INHOUD
24396 10 ml 

CODE INHOUD
3529525 10 ml 

Young Living Stress Away® Roll-On is een unieke melange 
van onder andere vanille, limoen en copaiba en heeft een 
ontspannende geur.

YOUNG LIVING  
STRESS AWAY® ROLL-ON

INGREDIËNTEN | Copaiba, limoen, cederhout, vanille, ocotea, lavendel

CODE INHOUD
4472525 10 ml 



Geef massages nog meer kracht met 

onze massageoliën. De unieke etherische 

oliemelanges in onze massageoliën 

hebben de kracht om massages naar 

een geheel nieuw niveau te tillen. 

MAS SAGEOLIE
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ORTHO SPORT MASSAGE OIL 

SENSATION MASSAGE OIL 

Cel-Lite Magic Massage Oil egaliseert en verzorgt de 
huid met etherische olie, plantaardige olie en vitamine E. 
Grapefruit helpt de textuur van de huid te verbeteren en 
jeneverbes reinigt de huid.

Ortho Ease Massage Oil is een kalmerende melange van  
onder andere wintergroen, pepermunt, jeneverbes en 
marjolein.

Relaxation Massage Oil bevat een combinatie van lavendel, 
mandarijn, koriander en groene munt voor maximale 
ontspanning.

Gebruik Young Living V-6® Vegetable Oil Complex om zelf 
massageolie te maken of om etherische oliën te verdunnen.

Dragon Time Massage Oil is speciaal samengesteld voor 
vrouwen en bevat onder andere lavendel, ylang-ylang en 
jasmijn.

Ortho Sport Massage Oil bevat een combinatie van 
wintergroen, pepermunt, tijm en oregano.

Sensation Massage Oil bevat ylang-ylang, jasmijn en 
geranium en ruikt heerlijk zacht en romantisch. Deze 
melange maakt de huid soepel en zacht.

CEL-LITE MAGIC MASSAGE OIL 

ORTHO EASE MASSAGE OIL 

RELAXATION MASSAGE OIL 

YOUNG LIVING V-6® 
VEGETABLE OIL COMPLEX

DRAGON TIME MASSAGE OIL 

INGREDIËNTEN | Kokosolie, druivenpitolie, grapefruit, cederhout, muskaatsalie, 
cipres, jeneverbes, tarwekiemolie, zoete amandelolie, olijfolie

INGREDIËNTEN | Kokosolie, wintergroen, druivenpitolie, pepermunt, jeneverbes, 
eucalyptus globulus, eucalyptus radiata, tijm, citroengras, marjolein, vetiver, 
tarwekiemolie, zoete amandelolie, olijfolie

INGREDIËNTEN | Kokosolie, druivenpitolie, tangerine, lavendel, groene munt, 
ylang-ylang, pepermunt, koriander, bergamot, tarwekiemolie, zoete amandelolie, 
olijfolie, geranium

INGREDIËNTEN | Kokosolie, sesamzaadolie, druivenpitolie, zoete amandelolie, 
tarwekiemolie, zonnebloempitolie, olijfolie

INGREDIËNTEN | Kokosolie, druivenpitolie, lavendel, salie, blauw duizendblad, 
venkel, muskaatsalie, ylang-ylang, tarwekiemolie, zoete amandelolie, olijfolie, 
jasmijn

INGREDIËNTEN | Kokosolie, druivenpitolie, wintergroen, pepermunt, oregano, 
eucalyptus globulus, elemi, tarwekiemolie, vetiver, citroengras, zoete amandelolie, 
tijm, olijfolie

INGREDIËNTEN | Kokosolie, druivenpitolie, ylang-ylang, jasmijn, koriander, 
geranium, bergamot, tarwekiemolie, zoete amandelolie, olijfolie

CODE INHOUD
303508 236 ml

CODE INHOUD
303308 236 ml

CODE INHOUD
3037521 236 ml

CODE INHOUD
303108 236 ml

3030500 944 ml

CODE INHOUD
3034521 236 ml

CODE INHOUD
303208 236 ml

CODE INHOUD
3036521 236 ml
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30 OIL COLLECTION

FEELINGS

De 30 Oil Collection bevat vijftien oliën en vijftien melanges en is uitermate 
geschikt voor beginners of voor mensen die hun collectie willen aanvullen of 
uitbreiden. Deze collectie bevat een aantal klassiekers en enkele van onze 
meest populaire melanges.

*Afhankelijk van het seizoen en beschikbaarheid. Young Living behoudt zich het 
recht voor om oliën te vervangen door oliën van dezelfde of hogere waarde.

De Feelings-collectie bevat zes opbeurende etherische oliemelanges die 
emotioneel welzijn ondersteunen.

INHOUD | Zes oliën (5 ml): Harmony, Forgiveness, Inner Child, Present Time, 
Release, Valor®

CODE
34543 

CODE
34508 

C OLLECTIE S
Vind welzijn en geluk met deze zorgvuldig samengestelde collecties. Deze collecties bevatten oliën en melanges die 

geschikt zijn voor allerlei behoeften en voorkeuren.

OILS OF ANCIENT  
SCRIPTURE 

Oils of Ancient Scripture bestaat uit tien Bijbelse oliën, van cipres (Isaja 44:14) 
tot de roos van Saron (Hooglied 2:1). Deze collectie bevat Myrtle, Cedarwood, 
Frankincense en Myrrh en is samengesteld om je te laten genieten van deze 
heerlijke kostbare oliën.

INHOUD | Tien oliën (5 ml): Aloes (Royal Hawaiian Sandalwood), Cassia, 
Cedarwood, Cypress, Frankincense, Hyssop, Myrrh, Myrtle, Onycha,  
Rose of Sharon (Cistus)

The Raindrop Technique® is een combinatie van Young Living-oliën  
en massage. Inclusief instructies.

INHOUD | Negen oliën (5 ml): Aroma Siez, Basil, Cypress, Marjoram, Oregano, 
Peppermint, Thyme, Valor®, Wintergreen. Twee flessen (236 ml): Ortho Ease,  
Young Living V-6® en instructies

RAINDROP TECHNIQUE®

CODE
34487

CODE
19343 

EVERYDAY OILS 

Everyday Oils is het perfecte starterspakket en bevat tien van onze meest 
veelzijdige oliën.

INHOUD | Tien oliën (5 ml): Frankincense, Lavender, Lemon, Peppermint, Tea 
Tree, PanAway, Young Living Purification®, Thieves®, Young Living Stress Away®, 
Joy

CODE
34521
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Als iedere dag begint met een verrukkelijke  
smoothie met Plus-olie kan er weinig misgaan!

INGREDIËNTEN

INSTRUCTIES

65 g

65 g

1

340 ml

3 druppels

bevroren perzik

bevroren mango

bevroren banaan

koud water

Tangerine+

1. Voeg de ingrediënten toe aan een blender.

2. Zet de blender dertig seconden aan op de 
hoogste stand.

3. Serveer direct.

Begin de dag 
op een zoete manier
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VERSTUIVERS
Transformeer je huis, kantoor 

of persoonlijke ruimte in een 

aromatherapeutische oase. Onze 

elegante verstuivers helpen je een 

overal een oase van rust  

te creëren... zelfs onderweg!

De Aria Diffuser heeft een afstandsbediening, muziek, kalmerende geluiden 
en LED-verlichting. Een kleine ultrasone plaat trilt ruim een miljoen keer per 
seconde waardoor het water verdampt en etherische olie verspreid wordt.

Geniet van een heerlijk ruikende auto met de Car Vent Diffuser.  
Deze eenvoudige, stijlvolle verstuiver is verkrijgbaar in roségoud en grijs en 
bevat absorberende pads die de auto vullen met de geurige voordelen van 
etherische olie.

ARIA ULTRASONIC DIFFUSER

CODE

CAR VENT DIFFUSER

CODEKLEUR
25201
25193

Grijs
Roségoud

4524502
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De Desert Mist Diffuser is niet alleen een verstuiver en handig in gebruik, maar 
kan ook als bevochtiger gebruikt worden. De verschillende looptijden - hoog, 
laag en interval - zorgen ervoor dat het hele huis of kantoor tot wel tien uur 
lang heerlijk ruikt.

DESERT MIST DIFFUSER

CODE

Breng je favoriete olie aan op de pad en zet de airconditioning of verwarming 
aan om de geur te verspreiden. Bestemd voor de Car Vent Diffuser. Verpakking 
van tien stuks.

CAR VENT DIFFUSER 
REPLACEMENT PADS

CODE
25111

De Dewdrop Diffuser is een verstuiver, bevochtiger en vernevelaar en makkelijk 
in gebruik. Deze verstuiver kan tot vier uur lang gebruikt worden, gaat vanzelf 
uit en geeft op een aangename manier licht.

DEWDROP DIFFUSER

CODE

De Charcoal Lantern Diffuser is een elegante toevoeging aan ieder huis of 
kantoor. De lantaarn heeft een klassiek ontwerp, is gemaakt van fijn metaal 
en glas, biedt langere looptijden en beschikt over meerdere lichtopties als 
aanvulling op aromatherapie. De verstuiver heeft diverse verstuiveropties en elf 
LED-lichtopties, waaronder een flikkerende kaars.

CHARCOAL  
LANTERN DIFFUSER

CODE

Maak bedtijd nog leuker met deze schattige, veelzijdige uil! Het apparaat 
is niet alleen een verstuiver, maar ook een luchtbevochtiger, nachtlampje 
en witte ruismachine. Met tien LED-lichtopties, vijf witte ruisgeluiden en 
verschillende looptijden.

FEATHER THE OWL DIFFUSER

CODE

Breng sfeer in huis met de Lantern Diffuser. Transformeer je huis met de geur 
van je favoriete etherische olie en deze prachtige lantaarn van metaal en glas.

LANTERN DIFFUSER

CODE

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Tover je huis met de Sweet Aroma 
Diffuser om tot een rustgevende oase. De verstuiver is compact, maar bevat 
talloze handige opties. Blauw van kleur met een klassiek patroon en tien 
verschillende lichtopties.

SWEET AROMA DIFFUSER

CODE

Geniet altijd en overal van je favoriete oliën met een USB Diffuser. 
Gebruik de verstuiver met de laptop, in de auto, op kantoor of op reis.  
De verstuiver is compact, stil en heeft verschillende intervalstanden  
(tien, dertig en zestig seconden).

USB DIFFUSER

CODE
5224501

27871

27981 5330502

27016 23701

29983





Houd het huis schoon en bescherm het 

gezin zonder compromissen te sluiten. Onze 

natuurlijke producten zijn krachtig genoeg om 

resultaat te leveren en zacht genoeg om jou 

gerust te stellen. Onze producten voor in huis 

bevatten enkel goede ingrediënten. 

THUIS



We hebben onze gepatenteerde Thieves®-

melange toegevoegd aan producten voor 

persoonlijke verzorging, mondverzorging en 

schoonmaakproducten. Onze Thieves-lijn bevat 

zuivere, natuurlijke alternatieven die hard 

werken en je leven en huis vullen met veilige, 

zachte en effectieve vervangers.

THIEVE S®
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Een melange van kruidnagel, eucalyptus, citroen, kaneel en rozemarijn 
met een sterke, kruidige geur. Geïnspireerd door de legende van vier 
Franse dieven uit de vijftiende eeuw die een unieke melange samenstelden 
om zich te beschermen.

Thieves® Cleansing Soap is ultrareinigend en bevat de kracht van 
etherische oliën. Deze zeep is ideaal voor het reinigen van de huid. 

Thieves® AromaBright Toothpaste bevat de kracht van Thieves en reinigt 
de tanden en het tandvlees. Thieves AromaBright Toothpaste bevat geen 
fluoride of conserveermiddelen en is een uitstekende keuze voor het hele 
gezin. Bevat munt, dat voor een langdurig frisse adem zorgt.

THIEVES®

THIEVES® CLEANSING SOAP 

THIEVES® AROMABRIGHT 
TOOTHPASTE 

CODE INHOUD
32146 15 ml

CODE INHOUD
3039521 118 g

CODE INHOUD

INGREDIËNTEN | Kruidnagel, kaneelschors, rozemarijn, citroen, eucalyptus 
radiata

367908 100 g

Thieves® Dental Floss is gemaakt met sterke vezels die bestand zijn  
tegen rafelen en breken en die makkelijk tussen de tanden glijden om op 
moeilijk bereikbare plaatsen te komen. Deze slijtvaste floss is tweemaal 
doordrenkt met etherische oliën en biedt zo dubbele bescherming om je 
adem op te frissen. 

THIEVES® DENTAL FLOSS 

CODE INHOUD
4463560 x 1 (1 stuk)
4464560 x 3 (3 stuks)

THIEVES® WASHING  
UP LIQUID 

Thieves® Dentarome Ultra Toothpaste bevat Thieves voor extra  
reiniging en pepermunt voor een frisse adem. Thieves Dentarome Ultra 
bevat natuurlijke ingrediënten en verwijdert vlekken op de tanden. Wat 
overblijft? Een stralende glimlach. 

De natuurlijke ingrediënten van Thieves® Washing Up Liquid maken 
fantastisch schoon en bevatten geen chemicaliën of kleurstoffen. Thieves, 
jade-citroen, bergamot en andere plantaardige ingrediënten zorgen 
ervoor dat de afwas stralend schoon wordt. 

CODE INHOUD
535008 355 ml

CODE INHOUD
20197 113 g

THIEVES® DENTAROME ULTRA 
TOOTHPASTE  
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THIEVES® FOAMING HAND 
SOAP REFILL 

Was je handen met Thieves® Foaming Hand Soap. De zeep bevat Thieves, 
citroen, sinaasappel en andere natuurlijke ingrediënten. Het reinigt je 
handen op een zachte manier en is een veilig alternatief voor andere zeep. 

CODE INHOUD
359408 946 ml

Was je handen met Thieves® Foaming Hand Soap. De zeep bevat Thieves, 
citroen, sinaasappel en andere natuurlijke ingrediënten. Het reinigt je handen 
op een zachte manier en is een veilig alternatief voor andere zeep. Inclusief 
pomp. 

THIEVES® FOAMING
HAND SOAP 

364308 x 3 (3 stuks)

CODE INHOUD
367408 x 1 (1 stuk)

THIEVES®  
HOUSEHOLD CLEANER 

Thieves® Fresh Essence Plus Mouthwash bevat Thieves en maakt je tanden 
en tandvlees grondig schoon. Dit product bevat natuurlijke ingrediënten, is 
veilig en effectief en bevat geen alcohol of synthetische geur- en kleurstoffen. 

Thieves® Household Cleaner bevat natuurlijke, plantaardige ingrediënten 
en is zeer krachtig. Dit veelzijdige product kan overal in huis of kantoor 
gebruikt worden. Het is veilig voor iedereen, zelfs kinderen en huisdieren.

THIEVES® FRESH ESSENCE 
PLUS MOUTHWASH 

CODE INHOUD
368308 236 ml

CODE INHOUD
374308 426 ml

Thieves® Laundry Soap maakt je kleding op een zachte, natuurlijke wijze 
schoon. De formule wordt versterkt door natuurlijke enzymen en krachtige 
etherische oliën. Je kleding heeft na het wassen een lichte citrusgeur.

Geniet van een frisse adem met Thieves® Mints. Deze mints bevatten 
natuurlijke suikervrije ingrediënten, Thieves en pepermunt. Een gezond 
alternatief voor een frisse adem.

THIEVES® LAUNDRY SOAP THIEVES® MINTS 

CODE INHOUD
534908 947 ml

CODE INHOUD
5138550 30 stuks

CODE INHOUD
447508 1,8 l
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INGREDIËNTEN | Kokosolie, kruidnagel, citroen, kaneel, eucalyptus radiata, 
rozemarijn

THIEVES® SPRAY 

THIEVES® WATERLESS 
HAND PURIFIER 

Thieves® Roll-On is verdund en klaar voor gebruik! 
Geniet van de heerlijke, kalmerende geur.

Thieves®+ is een unieke melange die warmte toevoegt aan gerechten en 
drankjes. Bevat limoneen, eugenol en eucalyptol.  

INGREDIËNTEN | Kruidnagel, kaneelschors, rozemarijn, citroen, eucalyptus 
radiata

Thieves® Spray is handig en ideaal voor het reinigen van kleine 
oppervlaktes. Gebruik deze spray voor onder andere deurklinken, 
handvatten en toiletbrillen.

Thieves® Waterless Hand Purifier is een handige handreiniger verrijkt  
met pepermuntolie.

THIEVES® ROLL-ON 

THIEVES®+ 

CODE INHOUD
24396 10 ml 

CODE INHOUD
362108 x 1 (1 stuk)

CODE INHOUD 
563108 5 ml 

CODE INHOUD
326508 x 1 (1 stuk)

362208 x 3 (3 stuks)

326608 x 3 (3 stuks)

THIEVES® WATERLESS 
HAND PURIFIER 

Thieves® Waterless Hand Purifier is een handige handreiniger verrijkt met 
pepermuntolie.

CODE INHOUD
514208 225 ml

Begin de dag op een frisse noot met Thieves® Whitening Toothpaste.  
De zuivere, plantaardige ingrediënten maken de tanden witter,  
verwijderen vlekken en beschermen de tanden en het tandvlees tegen 
tandplak.

THIEVES WHITENING
TOOTHPASTE 

CODE INHOUD
27103 114 g



KIDSCENTS® 
Onze KidScents®-lijn bestaat uit producten op 

basis van etherische olie speciaal ontwikkeld voor 

kinderen. De producten zijn veilige alternatieven 

voor vergelijkbare producten die in de winkels 

verkrijgbaar zijn. We weten zeker dat deze producten 

een grote hit zullen zijn bij jou en je kinderen!
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INGREDIËNTEN | Kokosolie, heilige wierook, blauwe cipres, cederhout, blauwe 
spar, heilig hout, melisse, zwarte spar, amandelolie, bergamot, mirre, vetiver, 
geranium, Royal Hawaiian Sandalwood**, ylang-ylang, hyssop, koriander, roos  

**Royal Hawaiian Sandalwood is een handelsmerk van Jawmin, LLC.

INGREDIËNTEN | Kokosolie, balsemspar, teatree, strobloem, elemi, cistus, 
hinoki, kruidnagel

KIDSCENTS® GENEYUS KIDSCENTS® KIDCARE
CODE INHOUD
33376 5 ml 

CODE INHOUD
33388 5 ml 

Huiswerk is belangrijk! Help je kind te concentreren op 
huiswerk en schoolwerk door KidScents® GeneYus te  
gebruiken.  Verdun en breng zoals gewenst aan op de huid. 
Verrijkt met cederhout, heilig hout en mirre.

KidScents® KidCare is een melange van reinigende 
teatree, hinoki en kruidnagel. Breng aan op de 
kinderhuid om de uitstraling ervan te verbeteren.

INGREDIËNTEN | Kokosolie, groene munt, pepermunt, tangerine, venkel, anijs, 
gember, kardemom

KIDSCENTS® TUMMYGIZE

CODE INHOUD
33398 5 ml 

KidScents® TummyGize is een kalmerende melange die 
verlichting kan bieden als je kleintje last heeft van een 
vervelend gevoel in de buik. Verdun en masseer zachtjes in op 
de buik.

KidScents® MightyPro is een uniek supplement speciaal geformuleerd  
voor kinderen ouder dan twee jaar. Dankzij de handige portieverpakking  
kan dit supplement boordevol probiotica vrijwel overal mee naartoe 
genomen worden. Het supplement smaakt heerlijk en kan toegevoegd 
worden aan zowel koud eten als koud drinken.

KIDSCENTS® MIGHTYPRO

CODE INHOUD
30454 30 x 1,6 g

Help je kinderen actief te blijven met KidScents® MightyZyme, ons 
kauwbare supplement. Speciaal geformuleerd voor kinderen ouder dan 
zes jaar. Bevat wortelzaadpoeder, een vleugje pepermuntolie en diverse 
bessen voor extra smaak.

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

CODE INHOUD
325908 90 stuks

KIDSCENTS® SHAMPOO

KidScents® Shampoo bevat geen synthetische kleur- en  
geurstoffen of schadelijke ingrediënten. De natuurlijke ingrediënten 
van deze shampoo - aloë, MSM, kamille, mandarijn en citroen - 
reinigen het haar op een effectieve, milde manier.

CODE INHOUD
3686 214 ml

KidScents® Toothpaste bevat Thieves en Slique Essence en maakt de 
tanden op een milde manier schoon. Deze tandpasta beschermt de tanden 
en het tandvlees. Bevat geen fluoride, kleurstoffen, smaakstoffen of 
conserveermiddelen.

KIDSCENTS® TOOTHPASTE

CODE INHOUD
4574 114 g



SEEDLING S®
De zachte, plantaardige formule van 

onze Seedlings®-producten is zorgvuldig 

samengesteld voor baby's zodat je deze 

producten met een gerust hart kunt 

gebruiken.
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SEEDLINGS® BABY WIPES

SEEDLINGS®  
DIAPER CREAM 

Verzorg de gevoelige babyhuid met Seedlings® Baby Lotion, een plantaardige 
formule met een kalmerende geur. Deze milde lotion trekt snel in en zorgt 
ervoor dat de huid van je baby zacht en gehydrateerd is. 

Deze shampoo reinigt het haar en de huid van je baby op zachte wijze. Bevat 
geen sulfaten, droogt de huid en het haar niet uit en is niet gevaarlijk voor 
de ogen. 

Speciaal ontwikkeld voor de kleintjes. Deze speciale melange van zachte, 
ontspannende, bloemachtige geuren helpt het hele gezin te ontspannen.

Deze babyolie verzorgt, verzacht en voedt de tedere babyhuid. Bevat 
plantaardige ingrediënten en etherische oliën. Gebruik gedurende de 
dag of als onderdeel van de avondroutine om een goede nachtrust te 
stimuleren.

Biologisch afbreekbare, ultrazachte en comfortabele babydoekjes. 
Reinig de tedere huid van je baby met onze kalmerende formule die de 
huid verzorgt en verzacht. Met reinigende plantaardige ingrediënten en 
honderd procent zuivere etherische oliën. Geschikt voor veganisten.

Seedlings® Diaper Cream is gemaakt van honderd procent  
plantaardige ingrediënten en etherische oliën. Deze dikke crème, die  
naar lavendel ruikt, verzacht en beschermt de gevoelige babyhuid en 
vormt een beschermlaag.

SEEDLINGS® BABY LOTION

SEEDLINGS® BABY WASH  
& SHAMPOO

SEEDLINGS® CALM

SEEDLINGS® BABY OIL

CODE INHOUD
20437

27640 x 3 (3 stuks)

x 1 (1 stuk)

CODE INHOUD
33399 5 ml

CODE INHOUD
20443 113 g

CODE INHOUD
20403 57 g

CODE INHOUD
20378 75 ml

CODE INHOUD

20408 236 ml

Pakket bestaande uit een touwmand, badcape met capuchon (honderd 
procent katoen) en washand. Voeg simpelweg je favoriete Young Living-
producten toe of kies voor de zachte babyproducten uit onze Seedlings®-
collectie voor het perfecte babypakket.  

INHOUD | Touwmand, badcape met capuchon, washand

SEEDLINGS®-BABYPAKKET

CODE
25016



5 9 T HU IS

Geef jouw huid de verzorging die ze verdient! Ontdek ons uitgebreide aanbod douche- en badproducten.  

Met deze producten worden de ochtenden net dat beetje fijner.

Z EEP,  D OUCHE EN BAD

Bath & Shower Gel Base verzorgt en reinigt je huid op milde 
wijze. Voeg enkele druppels van je favoriete olie of melange 
toe voor een persoonlijk tintje.

Een combinatie van onze Bath & Shower Gel Base en 
geranium, mandarijn, salie en muskaatsalie. Deze douchegel 
heeft een kalmerend, verzachtend effect.

Lavender Bath & Shower Gel bevat lavendelolie en reinigt, 
kalmeert en ontspant de huid. De douchegel bevat geen 
synthetische conserveermiddelen. Bevat kokosolie en 
steranijs.  

Evening Peace Bath & Shower Gel verfrist de huid en 
kalmeert de geest. Koriander, bergamot, ylang-ylang en 
geranium zorgen voor rust en ontspanning.

BATH & SHOWER GEL BASE 

DRAGON TIME  
BATH & SHOWER GEL

LAVENDER BATH & SHOWER GEL 
EVENING PEACE  
BATH & SHOWER GEL 

CODE INHOUD
3751500 236 ml

CODE INHOUD

3739500 236 ml

CODE INHOUD
5202500 236 ml

CODE INHOUD
3742500 236 ml

Onze Charcoal Bar Soap, gemaakt met verse oranjebloesem en krachtige 
geactiveerde houtskool, is perfect voor mannen, vrouwen en tieners. 
Geformuleerd met duurzaam geoogste kokosnootschalen die geschikt zijn 
voor het lichaam en gezicht en vuil en olie verwijderen zonder de huid te 
strippen.

CHARCOAL BAR SOAP

CODE INHOUD
24671 85 g

Maak je ochtenddouche nog fijner met Easy Breeze Awakening Shower 
Steamers! Sluit je ogen en geniet van de frisse geur van eucalyptus en 
pepermunt.

EASY BREEZE AWAKENING  
SHOWER STEAMERS

CODE INHOUD
25786 4 stuks 
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ZEEP,  D OUCHE EN BAD

Sensation Bath & Shower Gel bevat onder andere 
ylang-ylang en jasmijn. Ideaal als je toe bent aan een 
ontspannend(e) bad of douche.

Met Morning Start Bath & Shower Gel begin je de dag goed. 
Pepermunt, citroengras en rozemarijn verkwikken en geven 
energie en jeneverbes reinigt de huid.

Lavender Foaming Hand Soap reinigt en verzorgt je handen zonder ze uit te 
drogen of de huid te irriteren. Deze zeep met lavendel, vitamine E en aloë vera 
is effectief en zacht, zelfs voor de meest gevoelige huid. Inclusief pomp. 

SENSATION BATH & SHOWER GEL 

MORNING START  
BATH & SHOWER GEL 

LAVENDER FOAMING HAND SOAP 

CODE INHOUD
3748500 236 ml

CODE INHOUD
3745500 236 ml

CODE INHOUD
443008 

443108 

x 1 (1 stuk)

x 3 (3 stuks)

Onze zeep met lavendelolie en havermout heeft een ontspannende 
bloemachtige geur, is romig, verfrist en maakt de huid zacht en glad. 

LAVENDER-OATMEAL BAR SOAP 

CODE INHOUD
4904500 100 g

Deze zeer hydraterende zeep reinigt en verkwikt en kalmeert vermoeide,  
doffe huid en pijnlijke spieren.

PEPPERMINT -CEDARWOOD  
BAR SOAP 

CODE INHOUD
3677500 100 g

Met Lavender Calming Bath Bombs kun je op een leuke, bruisende manier 
ontspannen. De bruisballen zijn verrijkt met lavendelolie, die gegarandeerd 
voor een kalmerende geur zal zorgen.

LAVENDER CALMING BATH BOMBS 

CODE INHOUD
30195 4 stuks

Thieves® Cleansing Soap is ultrareinigend en bevat de kracht van etherische 
oliën. Dit stuk zeep bevat de kracht van Thieves en is ideaal voor het reinigen 
van de huid.

THIEVES® CLEANSING SOAP 

CODE INHOUD
367908 100 g

Was je handen met Thieves® Foaming Hand Soap. De zeep bevat Thieves, 
citroen, sinaasappel en andere natuurlijke ingrediënten. Het reinigt je handen 
op een zachte manier en is een veilig alternatief voor andere zeep. Inclusief 
pomp. 

THIEVES® FOAMING HAND SOAP 

CODE INHOUD
367408

364308 

x 1 (1 stuk)

x 3 (3 stuks)
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Deze zeep, verrijkt met Valor® en andere natuurlijke ingrediënten, reinigt 
de huid en heeft een inspirerende geur.

VALOR® BAR SOAP

CODE INHOUD
3680500 100 g

Kies voor een stralende huid met onze plantaardige producten op basis van etherische oliën. Ons assortiment voor 

lichaamsverzorging bestaat uit zorgvuldig samengestelde producten die je van top tot teen fris en mooi houden.

LICHAAMSVERZORGING

ClaraDerm bevat lavendel, wierook en andere etherische 
oliën en is zorgvuldig samengesteld om de huid te 
verzachten.

CLARADERM

CODE INHOUD
3750500 59 ml

Deze boter, die verrijkt is met limoen-, citroen-, sinaasappel-, tangerine- en 
kokosolie, is dierproefvrij en verzacht en verzorgt de huid door de textuur te 
verbeteren en langdurige hydratatie te geven.   

COCONUT-LIME MOISTURISING 
BODY BUTTER 

CODE INHOUD
32834 80 g

Genesis Hand & Body Lotion is een ultrahydraterende crème 
op basis van kokosolie en andere plantaardige ingrediënten. 
Ontworpen om droge huid te verzachten en verzorgen. Bevat 
onder andere geranium en palmarosa. 

GENESIS HAND & BODY LOTION 

CODE INHOUD
3706500 245 g

Elke tube Cool Azul Sports Gel bestaat voor tien procent uit 
etherische oliën. De gel hydrateert de huid en pepermunt, 
vijf-in-een-kruid, Dorado Azul, menthol en kamfer hebben een 
verkoelend effect.  

COOL AZUL SPORTS GEL 

CODE INHOUD
543608 100 ml

Deze bruisende showersteamers hebben een frisse, vrolijke geur die een 
simpele douche omtoveren tot een heus kuuroord. Geniet tijdens het douchen 
van de verkwikkende geur.  

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®  
ENERGISING SHOWER STEAMERS

CODE INHOUD
25787 4 stuks

Deze leuke bruisballen, verrijkt met limoen en vanille, maken een warm bad 
nog luxueuzer en zullen stress gegarandeerd laten smelten als sneeuw voor 
de zon.

YOUNG LIVING STRESS AWAY®  
RELAXING BATH BOMBS 

CODE INHOUD
30197 4 stuks 
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LavaDerm bevat zachte ingrediënten zoals lavendel en aloë. 
Verfrist en hydrateert de huid.

LAVADERM COOLING MIST

CODE INHOUD
324908 59 ml

Lavender Hand & Body Lotion hydrateert de huid en biedt 
langdurige bescherming. Bevat lavendel.

LAVENDER HAND & BODY LOTION 

CODE INHOUD
5201500 236 ml

Mirah Shave Oil bevat een melange van etherische oliën, 
verzachtende ingrediënten en botanische ingrediënten voor 
een gladde scheerbeurt zonder water.

Kruidige melange van wierook, bergamot en pepermunt 
perfect voor het verzorgen, reinigen en laten stralen van de 
huid. 

MIRAH SHAVE OIL PROGESSENCE PHYTO PLUS 

CODE INHOUD
515608 59 ml

CODE INHOUD
32157 15 ml 

Geniet dankzij onze zonnebrand zonder zorgen van de natuur. Het is slechts één van de vele manieren waarop  

Young Living voor jou en je gezin zorgt!

ZONNEBRAND

Verzacht en verkoel de huid na een lange dag in de zon met 
onze LavaDerm After-Sun Spray. De hydraterende formule is 
geschikt voor veganisten en biedt onmiddelijke verlichting na 
lichamelijke inspanning in de natuur.

LAVADERM AFTER -SUN SPRAY 

CODE INHOUD
29027 57 g

Kies voor minerale bescherming tegen de zon voor het 
hele gezin met deze formule die geen nano-ingrediënten 
of zink bevat. Deze waterbestendige zonnebrand met 
factor vijftig beschermt je tot wel tachtig minuten tegen 
de straling van de zon.

MINERAL SUNSCREEN  
LOTION SPF 50

CODE INHOUD
24760 85 g

Geniet de hele dag door van een gehydrateerde huid met Rose Ointment. 
De crème bevat een verzachtende melange van jojoba-, granaatappel- en 
teatree-olie. Verrijkt met rozenolie voor een luxueuze geur. Gebruik om droge, 
ruwe of geïrriteerde huid te verzachten.

ROSE OINTMENT

CODE INHOUD
3709500 24,5 g
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Begin de dag vol goede moed en verban vervelende geuren met Valor® 
Deodorant. Geniet van de geur van zwarte spar en boerenwormkruid en 
ontdek de subtiele toevoeging van wierook. Met deze deodorant kun je de hele 
wereld aan!

VALOR® DEODORANT

CODE INHOUD
28273 42,5 g

Geen idee waar je een deodorant kunt vinden die lekker ruikt, maar geen synthetische ingrediënten bevat? Blijf fris en 

fruitig met de deodorants van Young Living en stap over op een schone, natuurlijke manier van leven.

DEO D ORANT

CinnaFresh Deodorant, voorzien van kruidnagel, eucalyptus en kaneel, 
neutraliseert lichaamsgeur zonder gebruik te maken van synthetische 
geurstoffen of kunstmatige ingrediënten.

CitraGuard biedt bescherming tegen geurveroorzakende bacteriën en heeft 
dankzij citroengras en tijm een frisse, scherpe geur.

CITRAGUARD DEODORANTCINNAFRESH DEODORANT

CODE INHOUD
28437 42,5 g

CODE INHOUD
27816 42,5 g

Onze natuurlijke deodorants bevatten geen aluminium en zijn een veilig 
alternatief voor andere commerciële deodorants. AromaGuard Meadow 
Mist bevat kokosolie, bijenwas, vitamine E, citroen en lavendel. 

AROMAGUARD MEADOW  
MIST DEODORANT

CODE INHOUD
375208 42,5 g

AromaGuard Mountain Mint bevat onder andere kokosolie, bijenwas,  
vitamine E, citroen en rozemarijn en is een perfect alternatief voor een 
deodorant met aluminium. 

AROMAGUARD MOUNTAIN  
MINT DEODORANT

CODE INHOUD
375308 42,5 g
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VOL GOEDE MOED!
Begin de dag 

Pijlwortelpoeder
Mangozaadboter
Cacaoboter



VO OR MANNEN
Ontdek een nieuwe manier van scheren 

en verzorgen met onze producten speciaal 

geformuleerd voor mannen. De producten 

bevatten enkel natuurlijke ingrediënten en 

de beste etherische oliën. Onze producten 

voor mannen zijn perfect voor de huid- en 

lichaamsverzorging, maken hem van top tot 

teen schoon en geven hem op natuurlijke 

wijze zelfvertrouwen. 



6 6THUISLet op: raadpleeg voor gebruik altijd het etiket.

Verleidelijke melange van blauwe spar, cederhout en ocotea 
en perfect geschikt als dagelijks parfum voor mannen. Breng 
enkele druppels aan op de hals voor een onweerstaanbare, 
unieke geur.

Maak het hele lichaam schoon met onze Shutran®  
3-in-1 Men’s Wash. Deze veelzijdige douchegel reinigt in een 
oogwenk het gezicht, haar en lichaam, zonder de natuurlijke 
oliën aan te tasten.

Geniet tijdens het reinigen van de huid van de houtachtige  geur van 
Shutran®. Geschikt voor veganisten en maakt de huid op zachte wijze, zonder 
deze uit te drogen, schoon.

Scheren is een fluitje van een cent met Shutran®  
Shave Cream op basis van etherische oliën en plantaardige 
ingrediënten. Verrijkt met hydraterende druivenpitolie en 
olijfolie, zodat het scheermesje zonder problemen over de 
huid kan glijden.

SHUTRAN® SHUTRAN® 3-IN-1 MEN’S WASH

SHUTRAN® BAR SOAP SHUTRAN® SHAVE CREAM

INGREDIËNTEN | Blauwe spar, ocotea, ylang-ylang, hinoki, koriander, davana, 
lavendel, cederhout, citroen, zwarte spar

CODE INHOUD
33312 15 ml

CODE INHOUD
28805 236 ml

CODE INHOUD
5711500 170 g

CODE INHOUD
25475 70 g
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Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo voedt en hydrateert 
droog of beschadigd haar.

Lavender Mint Daily Shampoo reinigt en versterkt het haar. 
Geschikt voor ieder haartype.

Lavender Shampoo reinigt en verzorgt fijn haar op milde 
wijze. De toegevoegde plantenextracten, vitamines en 
etherische oliën verwijderen vuil en geven het haar volume.

Lavender Mint Daily Conditioner is een versterkende 
conditioner en geschikt voor ieder haartype.

Lavender Conditioner voedt fijn haar op milde wijze  
en is de perfecte aanvulling op de Lavender Shampoo.

Mirah Lustrous Hair Oil is een veelzijdige multitasker die gebruikt 
kan worden bij het in model brengen van het haar of als 
verzorgingsproduct. De olie is geschikt voor ieder haartype en 
laat punten glanzen. Bevat argan-, Monoi- en Abessijnse olie.

Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner is een hydraterende 
conditioner voor droog of beschadigd haar.

COPAIBA VANILLA 
MOISTURISING SHAMPOO 

LAVENDER MINT  
DAILY SHAMPOO 

LAVENDER SHAMPOO 

LAVENDER MINT  
DAILY CONDITIONER

LAVENDER CONDITIONER

MIRAH LUSTROUS HAIR OIL

COPAIBA VANILLA  
MOISTURISING CONDITIONER

CODE INHOUD
5191550 226 g

CODE INHOUD
5100500 226 g

CODE INHOUD
5192550 226 g

CODE INHOUD
5102500 226 g

CODE INHOUD
5194550 226 g

CODE INHOUD
5195550 226 g

CODE INHOUD
24468 53 ml

Zorg goed voor je haar! Onze shampoos en conditioners bevatten plantaardige en milieuvriendelijke ingrediënten.  

Je hoeft je dus geen zorgen te maken over schadelijke stoffen en ingrediënten. Geef je haar en ochtendroutine een 

heerlijke, frisse boost met deze producten.

HAARVERZORGING
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HAARVERZORGING

HOU VAN JE HAAR
Hulp voor het haar!

Copaiba Vanilla
Verzorgt en hydrateert 

droog, beschadigd haar

Lavender M int
Ideaal voor vet  

tot normaal haar

Lavender
Zacht en perfect  

voor iedereen



We zijn trots op onze Young Living Provence-collectie, die 

exclusief in Europa verkrijgbaar is. De producten in dit unieke 

assortiment worden volgens onze Seed to Seal®-partnerprincipes 

geplant, gekweekt en geoogst op onze boerderij in Simiane-la-

Rotonde, Frankrijk. Dit zijn seizoensgebonden producten, wat 

betekent dat de beschikbaarheid zeer afhankelijk is van onder 

andere het weer en de bodemgesteldheid. Als een product 

uitverkocht is, ontvangen we mogelijk tot de volgende oogst  

geen nieuwe voorraad.

PROVENCE-
COLLECTIE
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Clary Sage Floral Water is afkomstig van onze boerderij in Simiane-
la-Rotonde. Gebruik dit water om de huid te reinigen of als geurboost 
gedurende de dag.

CLARY SAGE
FLORAL WATER

CODE INHOUD
503606 120 ml

Ontdek de kruidige, honingachtige geur van strobloem met Helichrysum 
Floral Water. De bloemen van de plant worden met stoom gedistilleerd 
en produceren een verzorgende olie. Gebruik deze verkoelende en 
verzachtende spray over het hele lichaam.

HELICHRYSUM
FLORAL WATER

CODE INHOUD
502606 120 ml

Dit verfrissende water ruikt heerlijk en is zeer effectief bij gebruik op het 
haar.

ROSEMARY
FLORAL WATER

CODE INHOUD
503406 120 ml

Haal de Provence in huis met onze Young Living Lavender Honey! De 
romige textuur en lichte bloemensmaak zijn een heerlijke toevoeging aan 
een kop warme thee, bakwaren of hartige gerechten. Voeg een lepel toe 
aan saladedressing of combineer met feta en blauwe kaas.

LAVENDER HONEY

CODE INHOUD
22170 500 g

Lavender Floral Water is uitermate geschikt voor de vette, problematische 
huid.

LAVENDER
FLORAL WATER

CODE INHOUD
502806 120 ml





Welzijn begint van binnen. Deze lijn bestaat 

uit producten op basis van etherische olie die 

welzijn ondersteunen. Bereik meer met goede 

voeding en geniet van supplementen die je 

smaakpapillen prikkelen!

GEZOND EN FIT



NINGXIA RED®
Het noordwesten van China, bekend als Ningxia, staat al ruim 

zevenhonderd jaar bekend om de productie van gojibessen. Gojibessen 

zijn rijk aan voedingsstoffen. NingXia Red® is ontworpen om lichaam en 

geest te revitaliseren. Deze heerlijke drank bevat etherische oliën en het 

sap en extract van gojibessen, pruimen, appelbessen, kersen,  

bosbessen en granaatappels.
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NingXia Nitro bevat een unieke melange van etherische oliën en plantaardige 
ingrediënten en is ontworpen om fitness en alertheid te ondersteunen. Bevat 
een mix van natuurlijke cafeïne en D-Ribose. 

NingXia Red® bevat het sap en extract van gojibessen, bosbessen, 
appelbessen, kersen, granaatappels, pruimen, stevia, druivenpit, vanille, 
sinaasappel, yuzu, citroen en tangerine. 

Deze singles zijn handig voor onderweg en zijn net zo krachtig  
als NingXia Red®. Stop er eentje in je handtas, rugzak of sporttas.  
Verkrijgbaar in dozen van dertig, zestig of negentig stuks.

Behoefte aan energie? Drink dan NingXia Zyng! Deze koolzuurhoudende  
drank geeft je een energieboost en bevat zwarte peper, limoen, 
gojibessenpuree en witte thee-extract. Niacin zorgt ervoor dat je je minder 
moe voelt.

Twee flessen NingXia Red® (750 ml) en dertig singles. 

NINGXIA NITRO

NINGXIA RED®
NINGXIA RED® SINGLES

NINGXIA ZYNG

NINGXIA RED® COMBO PACK

4710560 

CODE

3071521 x 12

CODE INHOUD

CODE INHOUD
3525560

3526560 60 x 60 ml

3523560 90 x 60 ml

30 x 60 ml

CODE INHOUD
3042560

3044560 4 x 750 ml

3045560 
3046560 

6 x 750 ml
8 x 750 ml

2 x 750 ml

CODE INHOUD
306408 14 x 20 ml
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Slique® Bars bevatten exotisch fruit en noten en zijn een perfecte, vullende 
snack.

SLIQUE® BARS

CODE INHOUD
5024521 6 repen

Melange van tangerine, citroen en groene munt met een krachtige, frisse 
geur. Breng in de ochtend aan op de polsen om de dag goed te beginnen. 
Voeg toe aan een sprayfles met water voor een frisse spray.

INGREDIËNTEN | Grapefruit, tangerine, citroen, groene munt, ocotea, 
stevia-extract

SLIQUE® ESSENCE

CODE INHOUD
33308 15 ml 

Slique® Tea is een exotische drank met wierookpoeder en andere  
natuurlijke ingrediënten die een gezond gewicht ondersteunen.

SLIQUE® TEA 

CODE INHOUD
4572523 25 stuks

Met Slique® - boordevol exotische ingrediënten en krachtige etherische oliën - geniet je op een makkelijke manier van een 

gezonder, gelukkiger leven! Slique-producten kunnen, in combinatie met het juiste dieet en lichamelijke inspanning, je 

helpen een gezond gewicht te behouden.

SLIQUE®



VOEDING S SUPPLEMENTEN
Vitamines en mineralen zijn een belangrijk onderdeel 

van een gezond dieet. Voedsel bevat helaas niet 

altijd voldoende vitamines en mineralen. Onze 

supplementen bevatten vitamines, mineralen en 

krachtige etherische oliën en zijn ontwikkeld om je 

gezondheid te ondersteunen.
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Balance Complete is een maaltijdvervanger op basis van superfoods. V-Fiber 
geeft energie, reinigt het lichaam en bevat maar liefst elf gram vezels per 
portie.

BALANCE COMPLETE 

CODE INHOUD
329208 750 g

BLM bevat balsemden uit Idaho en kruidnagel, MSN en glucosamine en 
collageen.

BLM

CODE INHOUD
323408 x 90

Ieder flesje bevat maar liefst tienduizend milligram vloeibaar mariencollageen 
zodat je iedere dag kunt stralen. De unieke formule is verrijkt met onder 
andere Grapefruit+, Lemon+ en Lime+.   

BLOOM BY YOUNG LIVING 
COLLAGEN COMPLETE

CODE INHOUD
32969  10 x 50 ml

Detoxzyme bevat plantaardige enzymen die de spijsvertering, ontgiftiging 
en reiniging van het lichaam ondersteunen. Detoxzyme helpt een normale 
werking van de spijsvertering te behouden. 

DETOXZYME

CODE INHOUD
320308 180 stuks

Essentialzyme bevat anijs, venkel, pepermunt, dragon en kruidnagel. 

ESSENTIALZYME

CODE INHOUD
327208 90 stuks

Essentialzymes-4 is een enzymecomplex. Bevat dierlijke en plantaardige 
enzymen.

ESSENTIALZYMES-4 

CODE INHOUD
464508 120 stuks

Ondersteun de gezondheid van de ogen met IlluminEyes. Vitamine A 
ondersteunt de gezonde werking van de ogen en huid terwijl vitamine C het 
immuunsysteem ondersteunt. Geformuleerd met luteïne en zeaxanthine. 
Bevat geen synthetische ingrediënten. Neem één capsule per dag. Geschikt 
voor vegetariërs.

ILLUMINEYES

CODE INHOUD
27395 30 stuks

ICP bevat lipase, protease en fytase en is verrijkt met venkel, anijs, dragon, 
gember, citroengras en rozemarijn.   

ICP 

CODE INHOUD
320808 227 g
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JuvaPower is een groentecomplex. Bevat anijs en venkel voor optimale 
ondersteuning.

JUVAPOWER

CODE INHOUD
327608 226 g

Inner Defense bevat onze unieke Thieves-melange. Deze melange is rijk aan 
thymol, carvacrol en eugenol.

INNER DEFENSE 

CODE INHOUD
329508 30 stuks

Life 9 bevat negen goedaardige bacteriestammen die van groot belang zijn 
voor een gezond lichaam. Dit supplement bevat zeventien miljard levende 
culturen in negen verschillende bacteriestammen.

LIFE 9 

CODE INHOUD
18361 30 stuks

Met calcium om gezonde botten te ondersteunen en magnesium om het 
zenuwstelsel een handje te helpen. Bevat citroen, mangaan en vitamine C. 

MEGACAL

CODE INHOUD
27208 450 g

MultiGreens bestaat uit een mix van groentes, bijenpollen en etherische  
oliën. Ondersteunt de gezonde werking van de lever. 

MULTIGREENS 

CODE INHOUD
324808 120 stuks

Ondersteun algemeen welzijn met Olive Essentials. Olive Essentials bevat 
hydroxytyrosol, afkomstig van Spaanse olijven, een natuurlijk voorkomend 
bestanddeel dat bijdraagt aan de gezonde reputatie van de vrucht. Iedere 
capsule bevat Rosemary+, Parsley+ en net zoveel hydroxytyrosol als één liter 
extra vergine olijfolie.

OLIVE ESSENTIALS 

CODE INHOUD
27431 30 stuks

KidScents® MightyPro is een uniek supplement speciaal geformuleerd  
voor kinderen ouder dan twee jaar. Dankzij de handige portieverpakking  
kan dit supplement boordevol probiotica vrijwel overal mee naartoe  
genomen worden. Het supplement smaakt heerlijk en kan toegevoegd 
worden aan zowel koud eten als koud drinken.

Help je kinderen actief te blijven met KidScents® MightyZyme, ons  
kauwbare supplement. Speciaal geformuleerd voor kinderen ouder dan zes 
jaar. Bevat wortelzaadpoeder, een vleugje pepermuntolie en diverse bessen 
voor extra smaak.

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

CODE INHOUD
325908 90 stuks

KIDSCENTS® MIGHTYPRO

CODE INHOUD
30454 30 x 1,6 g
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OmegaGize3® is rijk aan omega-3 en vitamine E. Vitamine D draagt bij aan de 
goede werking van het immuunsysteem. EPA en DHA (omega-3) ondersteunen 
het hart.  

Super C voorziet het lichaam van vitamine C om het immuunsysteem 
te ondersteunen tijdens en na intensieve lichamelijke inspanning en om 
vermoeidheid tegen te gaan.

OMEGAGIZE3®

SUPER C

CODE INHOUD
309708 120 stuks

CODE INHOUD
324208 120 stuks

Super Vitamin D bevat vijfhonderd procent van de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid vitamine D en biedt op natuurlijke, plantaardige wijze 
ondersteuning voor de normale werking van spieren.

SUPER VITAMIN D 

CODE INHOUD
29683 120 stuks

Sulfurzyme voedt het lichaam met zwavel en is een natuurlijke bron van  
MSM, een bestanddeel dat van nature voorkomt in tomaten, melk en snijbiet. 
Bevat Ningxia wolfsbessen.

SULFURZYME 

CODE INHOUD
3243521 120 stuks

Super Cal bevat calcium voor gezonde botten en tanden en magnesium om 
je energie op peil te houden en het zenuwstelsel te ondersteunen. Zink helpt 
het immuunsysteem.

SUPER CAL

CODE INHOUD
3244500 120 stuks
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GEEF DE DAG KRACHT
Neem voordat je aan de slag gaat met je takenlijst 

of de sportschool induikt voldoende proteïne.  



We zijn toegewijd aan het bieden van opties 

voor een beter leven, ook in de keuken! Haal 

het maximale uit je eten en geniet ervan zoals 

de natuur het bedoeld heeft. 

G EZOND 
KOKEN
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Wolfberry Crisp Bars zijn van nature gezoete, eitwitrijke repen die zestien 
gram eiwit afkomstig van amandelen, soja, gojibessen en pompoenzaden 
bevatten.

Wil je de dag goed beginnen of ben je op zoek naar een gezond tussendoortje? 
Neem dan Einkorn Granola, geschikt voor het hele gezin!

Gary's True Grit Einkorn Flakes hebben een natuurlijke zoete smaak en blijven 
krokant, ook in melk.

GARY’S TRUE GRIT  
CHOCOLATE-COATED 
WOLFBERRY CRISP BARS 

GARY’S TRUE GRIT  
EINKORN GRANOLA 

GARY’S TRUE GRIT
EINKORN FLAKES CEREAL

CODE INHOUD
5758500 10 repen

CODE INHOUD
24360 369 g

CODE INHOUD
5751500 340 g

YL Vytalyte Drops, geformuleerd met natuurlijke elektrolyten uit het 
Groot Zoutmeer en pure etherische oliën, helpen je op smaakvolle manier 
gehydrateerd te blijven. Voeg toe aan water om van de zoete citrussmaak 
te genieten.

YL VYTALYTE DROPS

CODE INHOUD
Grapefruit Bergamot 32507 1 stuk

32512 1 stukLavender Lemonade 

34103 4 stuksAantal

Geniet van een krachtig tussendoortje met deze snacks boordevol proteïne. 
Iedere Bite is voorzien van een lekkere bosbessen- en citroensmaak en bevat 
zes gram proteïne.

PROTEIN  
POWER BITES

CODE INHOUD
30603 18 stuks

Grapefruit Bergamot 34093 3 stuks

34098 3 stuksLavender Lemonade 





Onze schoonheidsproducten verzorgen, 

hydrateren en verzachten de huid. Verwen je 

huid met de kracht van etherische oliën!

SCHO ONHEID



SAVVY MINERAL S®
Voel je zelfverzekerd zonder compromissen 

te sluiten met Savvy Minerals® by Young 

Living - de NIEUWE standaard op het 

gebied van schone cosmetica. Deze make-

uplijn combineert de beste formules met 

pure ingrediënten zodat jij je natuurlijke 

schoonheid zonder compromis kunt omarmen. 

We bieden een verscheidenheid aan tinten en 

kleuren zodat je de perfecte producten kunt 

vinden om jouw stempel te drukken.
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BLUSH
Kies voor een natuurlijke blos met Savvy 
Minerals® Blush.

VEIL

Savvy Minerals® Veil Powder maakt de 
huid zacht en egaal, absorbeert olie en 
geeft een schitterende finish. Gebruik 
alleen de poeder of combineer met een 
foundation.

KLEUR DIAMOND DUST

CODE 22524

FOUNDATION POWDER
Geniet van een prachtige huid die de hele dag straalt 
met Savvy Minerals® Foundation. De lichtgewicht 
textuur en opbouwende formule geven de huid een 
natuurlijke, stralende finish.

KLEUR CHARISMA PASSIONATE

CODE 25210 22490

SERENE SMASHING

25209 22491

LIQUID FOUNDATION
Deze vloeibare foundation bevat ingrediënten die de huid een gezonde, glanzende 
uitstraling geven. Egaliserende polymeren helpen de foundation makkelijk aan te 
brengen en een beschermde laag te vormen, zodat de huid er glad en stralend uitziet. 
Verrijkt met Sacred Sandalwood, die de huid er gezond uit laat zien.

KLEUR

KLEUR

CODE

CODE

HAZELNUT W18

28681

HONEY C10

28605

IVORY N3

27551

BUFF W4

27556

CARAMEL W12

28650

COCOA N24

28684

NATURAL BEIGE N7

28647

PECAN N15

28652

PORCELAIN C1

27509

SAND BEIGE W8

28648

TAN N11

28649

TRUFFLE C14

28651

FRESH BEIGE C6

27561

KLEUR

CODE

WARM NO. 2

22506

WARM NO. 3

22507

COOL NO. 1

22508

COOL NO. 2

22509

COOL NO. 3

22510

WARM NO. 1

22505
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EYESHADOW 

Savvy Minerals® Eyeshadow is verkrijgbaar in 
verschillende veelzijdig en zeer gepigmenteerde 
kleuren. De oogschaduw blijft de hele dag goed 
zitten, zodat je je de hele dag op je mooist voelt.

KLEUR BEST KEPT SECRET DETERMINEDRESIDUAL

CODE 22499 2249722500

SHADOW ESSENTIALS EYESHADOW PALETTE

KLEUR NATURAL QUARTZ ROYAL WINTER SAHARA SUNSET

CODE 25762 25757 25755

Geef het leven kleur met de Shadow Essentials Eyeshadow Palettes van Savvy Minerals® by Young Living.

WANDERLUST

22503

KLEUR SPOILED DIFFUSEDCRUSHIN'

CODE 22502 2249622498

UNSCRIPTED

22556

Kies voor een natuurlijke mascara die niet klontert en de hele 
dag mooi blijft. Deze mascara bevat lavendelolie en is vrij 
van parabenen, ftalaten, petrochemicaliën, bismut, talk, 
kleurstoffen en synthetische kleur- en geurstoffen. Je kunt deze 
mascara dus met een gerust hart gebruiken.

MASCARA

CODE
24331

GOLDEN HOUR

34240
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ON A WHIM WISH

22567 22520

UPTOWN GIRL

22521

LIP GLOSS

LIPSTICK

Savvy Minerals® Lip Gloss verzorgt en verzacht de lippen en voegt glans en kleur toe.  
Bevat geen synthetische kleurstoffen, alleen natuurlijke ingrediënten.

Savvy Minerals® Lipstick bevat geen synthetische kleurstoffen, is verkrijgbaar in enkele mooie, 
diepe kleuren en is makkelijk aan te brengen. De perfecte lippenstift voor iedere dag!

KLEUR

CODE

KLEUR ANCHORS AWEIGH EMBRACE HEADLINER

CODE 25041 22515 25042

TANGERINE-INFUSED LIPSTICK

Savvy Minerals® Tangerine-Infused Lipstick bevat verzorgende tangerine-
olie, zonnebloemzaadolie en druivenpitolie. De lippenstift plakt niet en voelt  
licht aan. Bevat natuurlijke ingrediënten.

KLEUR BEDAZZLED MIC DROP

CODE 25035 25030

SWEET LIFE I DARE YOU

25034 25033

Ruwe, droge lippen? Deze lipscrub met voedende cacaoboter, mangoboter, 
avocadoboter en sheaboter verzorgt, hydrateert, exfolieert en bereidt de 
lippen voor op lipgloss of lippenstift.

POPPY SEED LIP SCRUB

CODE
25046
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CONCEALER BRUSHBRONZER BRUSH

CONTOUR BRUSH 

CODE
25339 

CODE
25355 

CODE
25338 

KWASTEN
Word een make-upexpert! Deze kwasten bevatten synthetische borstelharen van hoge kwaliteit en zijn ontworpen om de 

optimale hoeveelheid make-up op te nemen, wat ze perfect maakt voor gebruik met andere Savvy Minerals®-producten. 

EYELINER BRUSH

CODE
25356 

Voorzien van een subtiele kromming zodat de bronzer gelijkmatig aangebracht 
kan worden. Maak je make-up helemaal af met onze bronzerkwast met 
zijdezachte synthetische borstelharen. Gebruik in combinatie met andere 
Savvy Minerals®-producten.

Handige kwast voorzien van zachte synthetische borstelharen van hoge 
kwaliteit.  Ideaal voor het aanbrengen van vloeibare make-up voor een 
onweerstaanbare finish. Rond ontwerp en makkelijk schoon te maken.

Gebruik deze kwast om poeder aan te brengen op de jukbeenderen.  
Tik voor het aanbrengen op de zijkant van het poederdoosje om overtollige 
make-up te verwijderen. Ronde kwast met zachte synthetische borstelharen. 
Gebruik in combinatie met andere Savvy Minerals®-producten.

Deze eyelinerkwast kan zowel nat als droog gebruikt worden. Spray een  
kleine hoeveelheid water op de kwast om oogschaduw als eyeliner aan te 
brengen. Gebruik in combinatie met andere Savvy Minerals®-producten.

De Savvy Minerals® Brush Set bestaat uit vijf kwasten van hoge kwaliteit die 
ontworpen zijn om een optimale hoeveelheid product vast te houden en om 
make-up op een eenvoudige manier aan te brengen. Deze zachte kwasten zijn 
gemaakt van hoogwaardige synthetische vezels en verpakt in een handige 
opbergetui.

BRUSH SET

CODE
21257
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Zien isgeloven

Gebruik met Savvy Minerals® Full-Coverage Foundation Brush en  
Savvy Minerals Liquid Foundation voor een onweerstaanbare basis.  
De zachte synthetische borstelharen van hoge kwaliteit zorgen ervoor dat je 
zowel een dunne als dikkere laag foundation makkelijk aan kunt brengen.

FULL-COVERAGE LIQUID FOUNDATION BRUSH

CODE
25754

Bedek, contour en highlight voor een onweerstaanbare finish met de  
Savvy Minerals® Blending Sponge! Gebruik de ronde kant om grotere delen 
te bedekken en gebruik de spitsere kant voor meer precieze dekking rond de 
neus en ogen en op de kin.

BLENDING SPONGE

CODE
25067



BLO OM BY  
YOUNG LIVING
De BLOOM by Young Living 

Brightening Skin Care Collection 

is geformuleerd met natuurlijke 

ingrediënten die de huid laten 

stralen en een mooie gloed geven. 

BLOOM-producten bevatten geen 

synthetische geurstoffen, wat 

aansluit bij onze belofte om schone 

cosmetica te produceren.
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CODE INHOUD
32969  10 x 50 ml

Deze cleanser is een natuurlijke gezichtsreiniger die een stralende huid 
onthult en de huid er fris en glad uit laat zien. Dit product bevat Sheerlumé 
Brightening Complex, davana-, jasmijn- en wierookolie.

Deze gelachtige essence hydrateert de huid voor een stralende uitstraling. 
Natuurlijke ingrediënten verfrissen de huid en laten deze stralen.

Gezichtscrème verrijkt met de meest geavanceerde natuurlijke ingrediënten 
verkrijgbaar. Laat de huid stralen en deze er beter uitzien.

Ieder flesje bevat maar liefst tienduizend milligram vloeibaar mariencollageen 
zodat je iedere dag kunt stralen. De unieke formule is verrijkt met onder 
andere Grapefruit+, Lemon+ en Lime+.   

BLOOM BY YOUNG LIVING 
BRIGHTENING ESSENCE

BLOOM BY YOUNG LIVING 
BRIGHTENING CLEANSER

BLOOM BY YOUNG LIVING 
BRIGHTENING LOTION

BLOOM BY YOUNG LIVING 
COLLAGEN COMPLETE

CODE INHOUD
32678   140 ml

CODE INHOUD
32672  100 ml

CODE INHOUD
32680  50 ml



ART ®
Ons ART® Skin Care System is 

zorgvuldig samengesteld en reinigt, 

egaliseert en hydrateert je huid op 

een veilige en effectieve manier.
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ART® Refreshing Toner verwijdert op milde wijze oneffenheden,  
zonder de huid uit te drogen. De perfecte mix van etherische oliën  
helpt de pH-waarde van je huid in balans te houden, terwijl je gezicht  
schoon, geëgaliseerd en verfrist is.

ART® Gentle Cleanser vormt een zachte schuim die onzuiverheden  
verwijdert. Je gezicht voelt schoon aan en straalt. 

ART® Light Moisturiser helpt je huid te hydrateren en gehydrateerd te 
houden. Bevat etherische oliën en natuurlijke ingrediënten die je huid 
zijdezacht maken.

ART® Renewal Serum bestaat uit een complexe mix van exotische  
orchideeën en etherische oliën. Deze mix kalmeert en beschermt de meest 
gevoelige delen van het gezicht. Het serum is ontwikkeld om de huid  
diep te voeden en hydrateren en om de huid er jonger uit te laten zien. 

ART® REFRESHING TONER

ART® GENTLE CLEANSER ART® LIGHT MOISTURISER

ART® RENEWAL SERUM

CODE INHOUD
5361550 100 ml

CODE INHOUD
5362550 30 ml 

CODE INHOUD
5360550 120 ml

CODE INHOUD
5175 20 ml 

ART® Skin Care System van Young Living reinigt, egaliseert en  
hydrateert het gezicht op een veilige en effectieve manier. Dat is de 
schoonheid van ART!

ART® SKIN CARE SYSTEM

CODE
5363550 
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De huidverzorgingsproducten van Young Living bevatten plantaardige ingrediënten en etherische oliën om het uiterlijk 

van je huid te ondersteunen. We hebben producten ontwikkeld voor ieder huidtype. Al onze producten zijn zorgvuldig 

samengesteld om de huid te verzorgen.

GEZICHTSVERZORGING

Hydrateer en bescherm je lippen met deze lippenbalsem. Cinnamint Lip Balm 
bevat kaneelschors en pepermunt en houdt de lippen soepel en zacht.

CINNAMINT LIP BALM

CODE INHOUD
515008 4,2 g

Deze lippenbalsem met grapefruit, wolfsbessenzaadolie en antioxidanten  
hydrateert de lippen en houdt ze soepel.

GRAPEFRUIT LIP BALM 

CODE INHOUD
517808 4,2 g

Lavender Lip Balm verzacht droge lippen met de kracht van lavendel,  
jojoba-olie en vitamine E.

LAVENDER LIP BALM

CODE INHOUD
520308 4,2 g

Zeg nee tegen ruwe cleansers! Mirah Luminous Cleansing Oil bevat  
tien etherische oliën, waaronder roos en ylang-ylang, en tien hydraterende 
oliën zoals jojoba en argan. Deze olie is zacht voor de huid en tast de 
natuurlijke oliën van de huid niet aan.

Deze zachte, zeepvrije gezichtsreiniger reinigt de huid op een milde wijze. 
Natuurlijke oliën blijven achter op de huid. Bevat MSN en lavendel voor een 
soepele huid.

MIRAH LUMINOUS  
CLEANSING OIL

ORANGE BLOSSOM  
FACIAL WASH 

CODE INHOUD
24465 113 ml

CODE INHOUD
20180 118 ml

Ruwe, droge lippen? Deze lipscrub met voedende cacaoboter, mangoboter, 
avocadoboter en sheaboter verzorgt, hydrateert, exfolieert en bereidt de 
lippen voor op lipgloss of lippenstift.

POPPY SEED  
LIP SCRUB

CODE
25046
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Sandalwood Moisture Cream is een hydraterende vochtinbrenger die 
etherische oliën bevat.

SANDALWOOD  
MOISTURE CREAM

CODE INHOUD
514808 113 g

Verzacht en verzorg de huid met onze Satin Facial Scrub. Met verzorgende 
abrikozenpitpoeder en frisse pepermuntolie. Exfolieert de huid op milde wijze 
en verwijdt dode huidcellen. Het resultaat: een prachtig stralende huid.

Wolfberry Eye Cream is een natuurlijke, op water gebaseerde moisturiser. 
Deze crème bevat wolfsbessenzaadolie en verzacht en verzorgt vermoeide 
ogen. Zorgt ervoor dat fijne lijntjes minder zichtbaar worden. 

SATIN FACIAL SCRUB, MINT

WOLFBERRY EYE CREAM

CODE INHOUD
20459 57 g

CODE INHOUD
5145 14,1 g

ZIJDEZACHT en oh zo rustgevend



NATURE’S 
U LT RA

Onze Nature's Ultra Smart Spectrum 

CBD-producten bevatten krachtige 

CBD en zuivere etherische oliën. En 

omdat Nature's Ultra CBD-producten 

voldoen aan onze Seed to Seal®-

kwaliteitsstandaarden, kun je ze iedere 

dag met een gerust hart gebruiken 

wetende dat ze zuiver zijn.





Kwaliteit is zeer belangrijk bij CBD-producten. 

Daarom zijn onze Nature’s Ultra Smart 

Spectrum CBD-producten vervaardigd met 

zuivere, krachtige CBD en etherische oliën. Het 

assortiment bestaat uit oliën, roll-ons en een 

crème voor spieren waar je op allerlei manieren 

van kunt profiteren, op een manier die voor jou 

werkt. De producten zijn verkrijgbaar in diverse 

sterktes, afhankelijk van je behoeften. 

CBD
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Iedere druppel Cool Mint CBD Oil bevat CBD van hoge kwaliteit 
en groene muntolie en pepermuntolie. De koele, verfrissende 
geur werkt verkwikkend.

COOL MINT CBD OIL

INGREDIËNTEN | Zuivere, krachtige CBD en groene muntolie en 
pepermuntolie

30 ml

30 ml

CODE INHOUDSTERKTE

32779  

32776  

500 mg

1,000 mg

INGREDIËNTEN | Zuivere, krachtige CBD en eucalyptus-, wierook-, 
lavendel-, sinaasappel-, vetiver- en ylang-ylangolie

Calm CBD Roll-On bevat CBD van hoge kwaliteit en een aantal 
etherische oliën. De roll-on heeft een vredige, kalmerende geur 
en is perfect voor bedtijd of tijdens het mediteren.

CALM CBD ROLL-ON

10 ml

10 ml

CODE INHOUDSTERKTE
32743  

32745  

300 mg

600 mg

INGREDIËNTEN | Zuivere, krachtige CBD en kamfer-, kruidnagel-, 
strobloem-, citroen-, pepermunt-, teatree- en wintergroenolie

Onze CBD Muscle Balm, met zuivere en krachtige CBD en etherische oliën, is 
het perfecte product om een hardwerkend lichaam mee te kalmeren.

CBD MUSCLE BALM

50 g

50 g

CODE INHOUDSTERKTE
32747  

32749  

300 mg

600 mg

Iedere druppel Citrus CBD Oil bevat CBD van hoge kwaliteit 
en een energiek vleugje grapefruitolie en sinaasappelolie. De 
vrolijke, verkwikkende geur is perfect voor iedereen die op zoek is 
naar een aromatische oppepper.

CITRUS CBD OIL

INGREDIËNTEN | Zuivere, krachtige CBD en grapefruitolie en 
sinaasappelolie

30 ml

30 ml

CODE INHOUDSTERKTE

32757  

32755  

500 mg

1,000 mg

Iedere druppel Cinnamon CBD Oil bevat CBD van hoge kwaliteit 
en kaneelolie. De warme, verkwikkende geur past perfect in 
iedere welzijnsroutine.

CINNAMON CBD OIL

30 ml

30 ml

CODE INHOUDSTERKTE

32753  

32751  

500 mg

1,000 mg

INGREDIËNTEN | Zuivere, krachtige CBD en kaneelolie

Nature's Ultra CBD-producten kunnen momenteel alleen naar bepaalde landen in Europa verzonden worden. 

Ga naar YoungLiving.com of het Virtueel kantoor voor een overzicht van landen.





We hebben meer dan 25 jaar gewerkt aan 

de ontwikkeling van producten voor in huis, 

schoonmaakproducten, verzorgingsproducten en 

producten die de mentale gezondheid ondersteunen. 

We zijn trots op onze producten, die ieder aspect van 

een leven vol welzijn ondersteunen, en het feit dat we 

geen compromissen sluiten met onze Seed to Seal®-

kwaliteitsbelofte. Het is ons doel om jou te voorzien 

van talloze manieren en hulpmiddelen die je helpen 

bij het bereiken van welzijn. Door Young Living met 

mensen in je omgeving te delen, ontdek je een geheel 

nieuwe vorm van welzijn en ga je een fantastische 

toekomst tegemoet. 

DE YL-
LEVENSSTIJL



WAAROM LID WORDEN  
VAN YOUNG LIVING?

• ontvangt 24 procent korting op de retailprijzen van 

alle producten: profiteer van deze korting om meer 

producten te ontdekken en delen met mensen om je 

heen.  

• kunt deelnemen aan ons compensatieplan: deel onze 

producten en verdien commissies en bonussen. Ons 

compensatieplan is royaler dan andere plannen in de 

industrie! 

• kunt je inschrijven voor Essential Rewards: je favoriete 

producten worden niet alleen automatisch geleverd 

iedere maand, maar je ontvangt ook nog eens punten 

die je kunt inwisselen voor gratis producten! Je hoeft 

alleen maar een bestelling te plaatsen die iedere 

maand herhaald wordt. Daarnaast ontvang je korting 

op verzendkosten, word je beloond met cadeau's en 

kun je in aanmerking komen voor exclusieve bonussen 

en aanbiedingen.

• wordt erkend voor je harde werk en inzet: elk 

jaar organiseren we verschillende evenementen 

op prachtige locaties over de hele wereld. Deze 

evenementen zijn bedoeld om leden te belonen voor 

hun harde werk en inzet. Daarnaast worden leden 

die een hogere rang behalen erkend tijdens onze 

International Grand Convention.

Als je lid wordt van Young Living, word je lid van een wereldwijde gemeenschap van mensen die een passie hebben  

voor natuurlijke producten en alternatieven voor schadelijke producten. Als lid leer je niet alleen onze oliën en  

producten kennen, je:



WIL JE LID  
WORDEN?

1. Ga naar YoungLiving.com.

2. Klik op "Word lid" en volg het inschrijfproces. 

• Distributeurs ontvangen 24 procent korting op de retailprijs van producten en kunnen profiteren van 

Essential Rewards en het compensatieplan.

• Klanten betalen de volledige retailprijs van producten en hoeven geen verdere bestellingen te plaatsen om 

als actief te worden beschouwd. Ze kunnen niet profiteren van Essential Rewards of het compensatieplan.

3. Selecteer, indien gewenst, een starterskit en Essential Rewards naar keuze. 

4. Voeg, indien gewenst, extra producten toe aan je bestelling.

5. Voltooi je inschrijving.

6. Geniet van etherische olie van hoge kwaliteit!

Lid worden van Young Living is makkelijk en biedt talloze voordelen! Zo werkt het:
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Pas de bestelling maandelijks aan.

Kies een verwerkingsdatum.

Verdien Essential Rewards-punten. 

Neem deel aan exclusieve promoties en verdien 

bonussen. 

Profiteer van kortingen op exclusieve kits.

Ontvang een loyaliteitsgeschenk na drie, zes en 

negen opeenvolgende maanden van deelname.

Ontvang na twaalf maanden opeenvolgende 

deelname onze exclusieve melange Loyalty.

Met Essential Rewards heb je altijd je favoriete producten in huis en 

kun je profiteren van maandelijkse bestellingen. Je ontvangt Essential 

Rewards-punten voor iedere bestelling die je plaatst. Deze punten 

kunnen ingewisseld worden voor gratis producten. Ook ontvang je 

exclusieve voordelen en producten die aan huis geleverd worden.

Doe mee aan 

E S SENTIAL 
REWARDS

NINGXIA RED®  
ESSENTIAL REWARDS KIT

• NingXia Red® x 4 (750 ml)

• NingXia Red® Singles x 30 (60 ml)

CODE
489308

THIEVES® ESSENTIAL 
REWARDS KIT

• Thieves® (15 ml)

• Thieves® AromaBright 
Toothpaste

• Thieves® Fresh Essence  
Plus Mouthwash

• Thieves® Foaming Hand Soap 
x 2 (236 ml)

• Thieves® Spray x 2

• Thieves® Household Cleaner  
x 2 (426 ml)

• Thieves® Waterless Hand 
Purifier x 2 (29 ml)

CODE
369708
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Stel jezelf open voor succes met een 

STARTERKIT VAN  
YO UNG  LIV ING

Onze starterkits bevatten niet alleen zakelijk 

materiaal voor de opbouw van een bedrijf, maar 

ook productmonsters om te delen. Gebruik deze 

kits om mensen om je heen op een handige manier 

kennis te laten maken met de producten en 

levensstijl van Young Living. Bestel een starterkit en 

profiteer van talloze voordelen, waaronder: 

• 24 procent korting op groothandelprijzen

• De mogelijkheid om commissies en bonussen  

te verdienen

• De mogelijkheid om deel te nemen aan  

Essential Rewards

• De mogelijkheid om anderen te helpen met  

het ontdekken van welzijn en vrijheid

Ga aan de slag op  

YoungLiving.com!
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PREMIUM STARTERKIT  
MET ARIA DIFFUSER

PREMIUM STARTERKIT MET 
DESERT MIST DIFFUSER

PREMIUM STARTERKIT MET 
CHARCOAL LANTERN DIFFUSER

PREMIUM STARTERKIT  
MET DEWDROP DIFFUSER

PREMIUM STARTERKIT

CODE CODE

CODECODE

• Verstuiver naar keuze (prijzen kunnen variëren 
en zijn afhankelijk van de verstuiver).

• Premium etherische oliecollectie (flesjes  
van 5 ml): 
 
 
 
 
 
 

• 1 x AromaGlide®-roller

• 2 x NingXia Red®-single (60 ml)

• Young Living Stress Away® (5 ml)

• Orange+ (5 ml)

• Tien proefmonsterflesjes

• Tien voorbeelden van visitekaartjes

• Catalogus

• Ontdek de Young Living-levensstijl

 - Copaiba
 - DiGize®
 - Frankincense
 - Lavender 
 - Lemon
 - PanAway

 - Peppermint
 - Young Living 

Purification®
 - Young Living R.C.®
 - Thieves®

37565

37543

37643

37621
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BASISSTARTERKIT

PREMIUM STARTERKIT MET NINGXIA

CODE
37462

CODE
37484

2 x NingXia Red® (750 ml)

30 x NingXia Red®-single (60 ml)

1 x Young Living Stress Away® (5 ml)

1 x AromaGlide®-roller

1 x Orange+ (5 ml)

10 x proefmonsterflesjes

2 x NingXia Red®-singles (60 ml)

10 x voorbeelden van visitekaartjes

Catalogus

PREMIUM STARTERKIT MET CBD

PREMIUM STARTERKIT MET CBD 
(EXTRA STERK)

CODE
36908

CODE
36915

Calm CBD Roll-On (300 mg)

Citrus CBD Oil (500 mg)

CBD Muscle Balm (300 mg)

Aan de slag met CBD (brochure)

Calm CBD Roll-On (600 mg)

Citrus CBD Oil (1000 mg)

CBD Muscle Balm (600 mg)

Aan de slag met CBD (brochure)

NingXia Nitro

Basisstarterkit

PREMIUM STARTERKIT MET THIEVES®

CODE
37518

1 x Thieves® (15 ml)

1 x Thieves® AromaBright Toothpaste

1 x Thieves® Fresh Essence  
Plus Mouthwash

1 x Thieves® Household Cleaner

1 x Thieves® Foaming Hand Soap

1 x Thieves® Spray

1 x Thieves® Waterless Hand Purifier

1 x Thieves® Laundry Soap

1 x Thieves® Washing Up Liquid

Basisstarterkit

Nature's Ultra CBD-producten kunnen momenteel alleen naar bepaalde landen in Europa verzonden worden. 

Ga naar YoungLiving.com of het Virtueel kantoor voor een overzicht van landen.



Seed to Seal® omvat een aantal rigoreuze kwaliteitsstandaarden 

die mensen en de planeet op de eerste plaats zetten. De drie 

pilaren - inkoop, wetenschap en standaard - helpen je verliefd 

te worden op Young Living-producten omdat je weet dat ieder 

flesje, iedere tube, iedere doos en iedere tas een krachtig 

product met een duurzaam verhaal bevat.
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Seed to Seal® informeert en inspireert ons in alles wat we doen. Ga voor uitgebreide  

informatie over onze Seed to Seal-pilaren naar SeedtoSeal.com.

Kwaliteitsproducten beginnen met kwaliteitsbronnen. Daarom werken we uitsluitend samen met eigen 

boerderijen, partnerboerderijen en Seed to Seal-gecertificeerde leveranciers over de hele wereld zodat 

we gewetensvol kunnen inkopen en prioriteit kunnen geven aan kwaliteit, de gemeenschap en onze 

ecologische impact. Dankzij onze inkoopfilosofie hoef je nooit te kiezen tussen kwaliteit en geweten.

Zuiverheid begint in het veld en wordt bewezen in het laboratorium; om precies te zijn twee eigen 

laboratoria en meer dan een dozijn onafhankelijke laboratoria. Iedere partij etherische olie wordt 

door meer dan vijftig hoogopgeleide wetenschappers van het D. Gary Young Research Institute op 

zuiverheid en werkzaamheid getest en hergetest. Producten die niet zuiver of krachtig genoeg zijn,  

of simpelweg niet perfect genoeg zijn, zullen nooit de weg naar jouw huis vinden.

We zijn al decennialang de leider in de industrie en dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor 

het zetten en overtreffen van de definitieve groene standaard die anderen moeten volgen. Dit vergt 

rigoreuze toewijding aan milieustandaarden die mensen en de planeet boven winst plaatsen. We 

ontwerpen, evalueren en reguleren ons proces op pro-actieve wijze om te garanderen dat we dingen 

op de juiste manier doen. 

INKO OP

ONZE KWALITEITSBELOF TE

SEED TO SEAL®

WETENSCHAP

STANDAARD



WERELDWIJDE 
B OERDERIJEN

Zuivere producten beginnen met een zuivere bron. 

Daarom staan onze boerderijen centraal in alles 

wat we doen. Young Living is het enige etherische 

oliebedrijf ter wereld dat uitsluitend inkoopt bij 

eigen boerderijen, partnerboerderijen en Seed to 

Seal®-gecertificeerde leveranciers. We hebben 

iedere boerderij gekozen op basis van de innovaties 

die ze maken op het gebied van duurzaamheid en 

eerlijke arbeidsomstandigheden terwijl ze de meest 

zuivere plantaardige producten produceren.





Dit is een iconische lavendelboerderij. Niet alleen voor Young Living, maar ook voor de wereld van etherische oliën en welzijn. Deze 
lavendelboerderij ligt in Mona, Utah, op korte afstand van het hoofdkantoor van Young Living. Hier vinden verschillende evenementen, 

waaronder het Lavender Day Festival en de Essential Oils and Animals Conference, plaats.

Lavendelboerderij en  
distilleerderij Young Living

Mona , Utah ,  VS

O L I Ë N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :

Lavendel • Scharlei • Guldenroede • Melisse • Jeneverbes • Blauw duizendblad • 

Reuzenzilverspar • Evergreen Essence • Wijnruit • Hyssop
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Lavendelboerderij en  
distilleerderij St. Maries

Deze ranch is één van onze meest geliefde locaties en wordt veel bezocht 

door Young Living-leiders. De ranch is gelegen in de bergen van Tabiona, 

Utah, en was een speciale plek voor Gary Young. Het is de perfecte 

locatie voor eenkoorngraan en een plek waar veel onderzoek naar 

distillatiemethoden en nieuwe planten plaatsvindt.

P R O D U C T  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Eenkoorn

De plek waar het ooit begon! Gary Young bracht in 1993 lavendelzaad mee 

vanuit de Provence in Frankrijk. Hij zaaide het op het stuk grond van ruim  

tachtig hectare groot.  Vandaag de dag produceert deze boerderij onze 

beroemde lavendelolie en worden er andere planten gekweekt.

O L I Ë N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Lavendel  •  Melisse • 

Guldenroede

Tabiona ,  Utah ,  VS

St .  Maries,  Idaho,  VS

Skyrider Wilderness-ranch

Tabiona ,  Utah ,  VS

Deze ranch maakt nu deel uit van onze Tabiona-familie en is gelegen in de 

buurt van de Skyrider Wilderness-ranch. Hier worden talloze soorten planten 

gekweekt bedoeld voor het onderzoek naar etherische olie. Het is tevens de 

locatie van de D. Gary Young Wildlife Sanctuary, een gebied van ruim 4700 

hectare dat Young Living aan The Nature Conservancy gedoneerd heeft. Het 

gebied is een migratiepad dat vanwege de grote kuddes wapiti en herten, 

die hier migreren tussen hun zomer- en wintergebied, de Utah Serengeti 

genoemd wordt. Het gebied omvat elf kilometer van de Duchesne-rivier, twee 

bergketens en het leefgebied van de salieborstel die het toevluchtsoord van 

de bedreigde waaierhoen is.

Skyrider River-ranch
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Almadénde la Plata ,  Sevilla ,  Spanje

Sandelhoutherbebossingsproject Kona

Deze distilleerderij is gelegen op minder dan een uur van het centrum van 

Sevilla en produceert sommige van onze meest populaire etherische oliën. 

De distilleerderij stopt passie en vakmanschap in het productieproces, wat 

onder andere betekent dat cistusolie ontstaat door de met de hand geplukte 

wilde planten die in natuurpark Sierra Norte groeien te gebruiken. Het 

distillatieproces en zero-wastebeleid helpen ons producten van de hoogste 

kwaliteit te produceren.

O L I Ë N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Cistus •  Wierook •  Mirre 

Distilleerderij Vida de Seville

Het partnerschap met het sandelhoutherbebossingsproject Kona is een 

goed voorbeeld van hoe wij en onze partners culturele waarden proberen 

te behouden. Op deze locatie wordt alleen dood of stervend sandelhout 

geoogst om de ecologische balans op het eiland in stand te houden en het 

diepgewortelde geloof in een respectvolle relatie tussen mens en natuur op 

Hawaii te behouden. 

O L I E  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  

Royal Hawaiian Sandalwood ™*

*Royal Hawaiian Sandalwood is  een handelsmerk van Jawmin ,  LLC .

Big Island ,  Hawaii ,  VS

Distilleerderij Labbeemint is een echt familiebedrijf en produceert sinds de 

jaren veertig muntoliën van hoge kwaliteit. Het is een eerlijk, transparant 

bedrijf en de perfecte leverancier van Mentha piperita.

O L I Ë N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Pepermunt •  Groene munt

Distilleerderij Labbeemint
White Swan , Washington ,  VS



De bouw van deze moderne distilleerderij was een project waar Gary Young zijn ziel en zaligheid in legde. Het tropische 
klimaat van Guayaquil zorgt ervoor dat de achthonderd hectare grond van voldoende voedsel en voedingsstoffen wordt 

voorzien. Dit betekent dat er het hele jaar door geoogst kan worden.

Boerderij en distilleerderij 
Finca Botanica
Chongon ,  Guayaquil ,  Ecuador

O L I Ë N  E N  P R O D U C T E N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :

Ylang-ylang •  Heilig hout •  Mastrante •  Citroengras •  Blauwe gom •  D orado Azul •  

O cotea •  Vijf- in- een-kruid •  Wijnruit  •  Chocolade



Het indrukwekkende, eeuwenoude landschap van Dalmatië is ideaal voor de groei van strobloem. Deze boerderij is opgezet om onze 

populaire strobloemolie op een duurzame manier te produceren.

Boerderij en distilleerderij 
Dalmatia Aromatic

Split ,  Kroatië

O L I Ë N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :

Strobloem •  Salie
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Kununurra ,  Australië

Deze boerderij wordt vanuit Perth aangestuurd, maar de 

sandelhoutplantages strekken zich uit over het tropische noordelijke 

binnenland van Australië. De distilleerderij bevindt zich in het zuiden 

in Albany. Boerderij en distilleerderij Ord River heeft zijn eigen 

zaadboomgaarden ontwikkeld, zodat een doorlopende verbetering van 

de zaadvoorraad mogelijk is. Deze boerderij en distilleerderij, de grootste 

sandelhoutdistilleerderij ter wereld, heeft de prestigeuze Champion Award 

van de Water Corporation in West-Australië gewonnen voor zijn inspanningen 

op het gebied van waterbehoud.

O L I E  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Sacred Sandalwood

Boerderij en distilleerderij Ord River

Taitung ,  Taiwan

Deze coöperatieve boerderij bestaat eigenlijk uit kleinere individuele 

boerenbedrijven die zich elk richten op verschillende oliën.  Zoals bij ieder 

uniek bedrijf heeft elke olie zijn eigen verhaal en achtergrond wat betreft  

de conservering, ontwikkelingsgeschiedenis en betekenis van de soort,  

met inbegrip van het vernuft en de innovatie die er voor nodig is geweest.

O L I Ë N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Jade Lemon •  

Hong Kuai •  Xiang Mao •  Kamfer

Boerderij en distilleerderij in Taiwan

Boerderij Amanzi Amahle is gelegen aan de Witwatersrand in Zuid-Afrika. 

Lokale boeren produceren enkele van onze meest populaire oliën. Deze 

samenwerking voorziet ons van waardevolle grondstoffen voor kleinere 

boerderijen zodat ze oliën van hoge kwaliteit kunnen produceren. Daarnaast 

houden ze bewust rekening met mensen, het land en grondstoffen.

O L I Ë N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Teatree •  

Eucalyptus radiata •  Citroen •  Sinaasappel  •  Grapefruit

Boerderij en distilleerderij Amanzi Amahle
KwaZulu-Natal ,  Zuid-Afrika
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Boerderij en distilleerderij Happy Pili

Boerderij Happy Pili is gekozen als partnerboerderij vanwege de 

gewetensvolle oogstmethodes en is de belangrijkste leverancier van  

elemi-olie. De boerderij is een expert op het gebied van duurzaamheid 

en zorgt ervoor dat medewerkers een eerlijk loon ontvangen en de natuur 

beschermd wordt.

O L I E  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Elemi

Bicol  Region ,  Fil ipijnen

Boerderij Finca Victoria bestaat uit ruim 970 hectare grond en vijftig 

boomgaarden met fruitbomen die met de hand geplukt worden. De schil van 

verse limoen en grapefruit wordt hier koudgeperst. Het resultaat? Etherische 

olie van de hoogste kwaliteit. Omdat de boerderij geen afval wilt produceren, 

worden de resten van het fruit ook gebruikt.

O L I Ë N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Grapefruit  •  Limoen

Boerderij Finca Victoria
Ciudad Victoria ,  Tamaulipas,  Mexico

Reservaat en distilleerderij  
Outback Botanical

Het binnenland van Northern Territory in Australië vormt het 

adembenemende decor voor de plantages van de Australische cipressen.  

De oprichter van reservaat en distilleerderij Outback Botanical kwam 

in aanraking met de etno-botanische farmacopee van de aboriginals 

en ontdekte toevallig een nieuwe distilleermethode. Deze methode is 

gepatenteerd en maakt de productie van blauwe cipresolie mogelijk.

O L I E  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Blauwe cipres

D ar win ,  Australië



Young Living is het eerste en enige bedrijf ter wereld dat toestemming heeft gekregen om heilige wierook in Oman te distilleren en naar 

het Westen te exporteren. De wierookbomen (Boswellia sacra) in deze regio hebben een rijke historie en worden al ruim 

vijfduizend jaar gekweekt. De hars van deze bomen wordt vandaag de dag volgens eeuwenoude manieren geëxtraheerd.  

De geschiedenis leeft dus voort.

Distilleerderij  
Arabian Frankincense

Masqat ,  Oman

O L I E  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J : 

Sacred Frankincense



Lavendelboerderij Simiane-la-Rotonde ligt in de Provence in Frankrijk. Dit gebied staat bekend om haar schoonheid, geurige 

velden vol lavendel en festivals die de hele zomer duren. Deze boerderij is een populaire bestemming voor liefhebbers van 

etherische oliën, kunstenaars en bezoekers die de betoverende sfeer van deze bijzonder locatie willen proeven.

Lavendelboerderij en distilleerderij 
Simiane-la-Rotonde

Simiane-la-Rotonde ,  Frankrijk

O L I Ë N  E N  P R O D U C T E N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :

Lavendel  •  Scharlei  •  Rozemarijn •  Lavandin •  Eenkoorn



1 2 2WE RE LDWIJDE  B OE RDER IJEN 

Boerderij Mera Ocotea

Boerderij Mera Ocotea is één van onze nieuwe boerderijen die ons een unieke 

kans biedt om onze toewijding voor het beschermen van de aarde te tonen. 

Om te beginnen zullen we vijfduizend bomen, die de productie van zuurstof 

versnellen, planten op de ruim vijftig hectare grond. De boerderij vertrouwt 

op de jaarlijkse regenval en zal alleen gebruikmaken van niet-genetisch 

gemodificeerde zaden die door natuurlijke bestuiving gekweekt worden. Na 

verloop van tijd zal de boerderij omringd worden door migratiepaden die 

vitale verbindingen tussen leefgebieden vormen en bedreigde populaties 

beschermen en herstellen. 

O L I E  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  O cotea

Pastaza ,  Ecuador

Young Living kocht in 2014 – na een uitgebreide zoektocht naar de perfecte 

locatie – land in British Columbia, Canada, voor de Northern Lights-

boerderij. De boerderij is een belangrijke leverancier van zwarte spar, een olie 

die deel uitmaakt van verschillende melanges. De natuur op dit stuk land was 

voordat het bezit werd van Young Living ongerept en daardoor blijft het vrij 

van syntetische chemicaliën en kunstmest.

O L I E  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Zwarte spar

Boerderij en distilleerderij Northern Lights
Fort Nelson ,  Brits- C olumbia ,  C anada

Naples,  Idaho,  VS

Boerderij Highland Flats is gelegen in Naples, Idaho. Hier groeien 

groenblijvende bomen die Young Living helpen met het produceren van 

etherische oliën geïnspireerd door het buitenleven. Op deze boerderij 

wordt niet alleen de blauwe spar gekweekt, maar het is tevens de grootste 

distilleerderij van etherische oliën ter wereld.  Hier vindt de jaarlijkse 

winteroogst plaats en kunnen leden het Seed to Seal-proces van dichtbij 

meemaken door deel te nemen aan projecten in het voorjaar.

O L I Ë N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Blauwe spar • 

C oloradozilverspar •  Reuzenzilverspar

Boerderij en distilleerderij Highland Flats
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Boerderij Kalipay is gelegen in de tropische Filipijnen. Kalipay is onze 

hoofdleverancier van kokosolie. We hebben voor deze boerderij gekozen 

omdat ze onze passie voor het teruggeven aan de gemeenschap delen. Ze 

doneren namelijk jaarlijks een deel van hun winst aan minderbedeelden zodat 

ze naar school kunnen gaan. Boerderij Kalipay maakt gebruik van duurzame 

scheikunde, een nieuwe discipline die zich richt op het efficiënt gebruik van 

grondstoffen en het elimineren van afval tijdens het productieproces.  

P R O D U C T  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Kokosolie

Boerderij Kalipay
Polil lo,  Fil ipijnen

Boerderij Bella Vista

Boerderij Bella Vista is een familieboerderij en koudpersfabriek gerund door 

de derde generatie en gelegen in de buurt van Reggio Calabria, Italië. In dit 

gebied wordt maar liefst tachtig procent van de wereldwijde bergamotolie 

geproduceerd! De boerderij, opgericht in 1930, maakt gebruik van de beste 

landbouwmethoden om de garantie en zuiverheid van de bergamotolie te 

garanderen en te voldoen aan de vraag naar deze populaire citrusolie. De 

boerderij profiteert volop van het zonnige Italiaanse klimaat en gebruikt 

zonne-energie om alle gebouwen in het naseizoen van elektriciteit te 

voorzien.

O L I E  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :  Bergamot

Reggio C alabria ,  Italië



Gary Young ontdekte tijdens zijn reizen de kracht van de gojibes uit het afgelegen Ningxia, China. Deze regio wordt gekenmerkt  

door een diverse geografie van beboste bergen en heuvels, woestijnen, uiterwaarden en bassins gecreëerd door de Gele Rivier.  

De aanzienlijke irrigatie van de rivier ondersteunt de productie van gojibessen, gojibessenpuree en gojibessenzaadolie. Gary wist  

dat de wereld toegang moest krijgen tot deze speciale vrucht en sloot een partnerschap met familieboerderij en distilleerderij  

Ningxia Wolfberry om onze populaire NingXia Red®-lijn en andere producten te kunnen produceren.

Boerderij en distilleerderij 
Ningxia Wolfberry

Ningxia ,  China

P R O D U C T E N  A F K O M S T I G  VA N  D E Z E  B O E R D E R I J :

NingXia Red®  •  NingXia Nitro •  NingXia Zyng
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