
Wellness otthon 
mindennap

avagy 

Hogyan lehetsz mindennap
kiegyensúlyozott



Fáradt és stresszes vagy mindennap? 
Nehezen találod meg az egyensúlyt magadban? 
Ingerült vagy már a nap végén a pároddal, a gyerekekkel? 
Folyton hiányoznak a gyerekek a suliból, oviból? 
Ezért nem tudsz haladni vagy 
betegszabin vagy a munkahelyedről? 
Félsz, hogy kirúgnak, 
megromlik a házasságod?

Teremtsd meg a belső békéd 
a Young Living érzelmekre ható illatainak 
segítségével, amiket könnyen, biztonságosan 
és univerzálisan tudsz használni. 
Az első szippantás után már jobban fogod érezni magad! 
Megkönnyebbülsz, a stressz kevésbé érint meg. 
Pár nap után felszabadultabbnak és boldogabbnak érzed majd magad. 

Képzeld el, hogy újra lesz energiád mindenre, új célokat tűzöl ki 
magadnak, tele leszel életkedvvel. A gyerekek számára is megoldásokat 
tudsz adni ha nehezen alszanak el, nyűgösek vagy a házihoz kell a figyelmük. 
A párodnak is lesz a tarsolyodban mindig egy jó masszázs tipped, 
amivel egy fárasztó nap után kényeztetheted.

A Young Living illóolajai 100% hatékonyságúak, tiszta (nem génmódosított) 
és vegyszermentes termesztett növények desztillációja, melyek ránk gyakorolt 
hatása a rendszeres használatban rejlik, felhasználásuk univerzális. 
Az illóolajok nem csak otthonunk illatosítására valók! 
A diffúzorba téve élvezhetjük a kellemes, nyugtató illat mellett azt is, 
hogy fertőtleníti a levegőt. Ezenkívül használhatjuk őket bőrápolásra, 
érzelmeink kiegyensúlyozására, sportolás előtt/után a fáradt izmokra 
és fogyaszthatjuk őket belsőleg is, az immunrendszer támogatására. 

Ezekkel az illatokkal úgy kerülhetsz egyensúlyba, hogy észre 
sem veszed, mert nem viszi el az idődet. A legjobb módszer erre, 
ha a parfümödet (amik tele vannak az amúgy káros szintetikus
anyagokkal) illóolajokra cseréled.



fitness, jóga, tánc oktatók
vendéglátó helyek (éttermek, szállodák)
masszőrök, kozmetikusok
pedagógusok
bármilyen segítő szakma: coachok, pszichológusok, 

sportolók

Kik vagyunk?
Azt gondolhatod, hogy egy újabb, sokadik 
illóolajos cég vagyunk, hiszen a sarki 
drogériában és más boltokban is lehet kapni 
már sok félét. 
- a Young Living az újkori illóolaj 
lepárlás úttörője, mindenki tőle tanulta, 27 éves múltja van!
- A Young Living nem csak még egy ajánlói marketing cég, 
ez az első olyan cég, aki azért választotta ezt az értékesítési formát, hogy a
termékek minőségébe ne szólhasson bele senki, hanem közvetlenül a
felhasználókhoz kerüljenek.
- A Young Living azért (is) választotta a network marketing formát, 
hogy minden otthonba eljussanak a termékek és akár édesanyák, egyszerű
háziasszonyok életét tegyék jobbá, akik számára a család a legfontosabb.
Így nem a multik kapják a jutalékot és bónuszokat, hanem bárki aki
szenvedéllyel használja és ajánlja ezeket a kiváló termékeket másoknak.

A YL termékei igazából mindenkinek szólnak, hiszen 
tetőtől talpig, pincétől a padlásig mindent megtalálunk 
a 600 féle termék közt, még a négylábú kedvenceik számára is.
Ha fontos az egészségünk, a megelőzés és szeretnénk 70-80
évesen is könnyedén szaladgálni az unokákkal a kertben, akkor
ezért most kell tennünk, 20-30-40 évesen.
Milyen szakmák számára ajánlott különösen: 

      mentál higiénés szakemberek

- természetesen azok számára is ajánljuk ezt a lehetőséget,
akiknek vannak céljaik, vágyaik az életben, amihez kell egy kis
tőke a megvalósításhoz és fejleszteni szeretnék a
személyiségüket. 

A megelözés 
mindig olcsóbb!



Mi mindent viszünk a vásárra?
Szeretnénk sok illat és íz élményt adni neked, hiszen ezek 
a legjobb tapasztalási módok ahhoz, hogy megismerkedj 

a Young Livinggel és az általa kínált életstílussal:
 

1. Wellness csomag legyen a házipatikád, ez egy 12 x 5ml válogatott
illóolajokból álló szett, amihez még egy diffúzor is érkezik. A család minden
tagja számára megoldásokat kínál, tetőtől-talpig, a pörgéstől a nyugiig.

2. CBD tartalmú termékek Ma már tény, hogy a CBD 
napjaink komplex megoldása a szervezetünk egészére.
A Nature's Ultra full spektrumú CBD 
palettája 100%-os tiszta illóolajokkal dúsítva 
a legmenőbb kiegészítője a napi rutinodnak. 
Ismerd meg azt, hogy hol illeszkedik az életviteledhez.

3. iTovi mérés – regisztrálj a mérésre szombatra vagy vasárnapra!
Mire van szükséged a tested támogatásához?
Ha egy nagyobb kihívással állsz szemben, a tested tüneteket produkálhat: 
• köhögés  • puffadás • fájdalom • fáradtság • eltérő testhőmérséklet, stb.
Ezek a jelek azok, amiket a szervezeted azért mutat, hogy figyelj magadra. 
Ha időben felismered őket, azonnal megkezdheted a helyreállító folyamatot.
Kezünkben az iTOVi névre hallgató szkenner, 
ami II. osztályú orvosi eszközként van regisztrálva 
az FDA-nál.  Fő technológia a szkennerben 
a Galvanic Skin Response-t (GSR – galvanikus bőrreakció) 
100+ éves tudománnyal a háta mögött, amihez 
egy szabadalmaztatott algoritmus párosul. 
Ezt a technológiát olyan egészségügyi nyomkövetőkben 
is használják, mint a Microsoft Band. Soha senki nem 
utasította vissza a lehetőséget a szkennelésre. Az eredmények általában
pontosan olvashatók, és kiindulópontot adnak meghatározni, 
milyen illóolajokkal támogasd a testedet.
A mérés pár perc és teljesen fájdalommentes! 
A kiértékelést és a javasolt termékeket e-mailen küldi el a rendszer.

Wellness csomag Dewdrop -val Wellness csomag Ariaval



Minden háztartási igényt kielégít
Kényelmes kiszerelésű csomagolás
Ideális választás bármilyen háztartásba
Gazdaságos, koncentrált forma
Takarító, szolgáltató cégek számára is

4. Thieves termékcsalád kifejezetten növényi alapú összetevők 
és tiszta illóolajok felhasználásával készült, hogy könnyedén 
megbirkózz a mindennapi házimunkával.  A növényi összetevők 
gondos keverékével a Thieves formula mentes az erős
vegyszerektől és irritáló anyagoktól – 
szívós a szennyeződésekkel szemben, de kíméletes Hozzád!

Erőteljes citrom-, szegfűszeg-, fahéjkéreg-, eukaliptusz- és 
rozmaring illóolajat tartalmaz, így otthonodban meleg, 
barátságos és karácsonyra hangolódó illatot kerít.

5. Testkezelések
Access Bars
Mi történne akkor, ha bármi lehetséges lenne a számodra? 
Ha lehetnél egészségesebb, nyugodtabb, szabadabb… 
Ha a kapcsolatod önmagaddal és másokkal egyre jobbá és 
teljesebbé válna? 
Mi változna az életedben ha mostantól az önmagadként létezést
választanád?

Egy Access Bars két óra meditációnak felel meg...

Az Access Bars 32 pont a fejen, amit ha gyengéden 
megérintesz, akkor ennek hatására feloldódnak az agyban, és
testben rekedt “régi” energiák, ami lehetővé 
teszi azt, hogy változás tudjon elindulni és ez által létrejönni 
az életed bármely területén. Már nem a megszokott fix
nézőpontjaidból és mások által rád vetített 
valóságból fogsz működni, hanem abból 
ami számodra könnyű és igaz.

Takaríts 
karácsony 
illatban!

Illóolajok:
ölelés egy palackban



Esőcsepp technika - Raindrop masszázs
Az esőcsepp technika illóolajokat 
használó hatékony technika, 
amely támogatja a testrendszereket 
fizikai és érzelmi szinten is.
Ez a technika magában foglalja 
a terápiás minőségű illóolajok felvitelét 
a gerincre, a nyakra, a lábakra és 
a talpakra. 

Mik az esőcsepp-technika előnyei?

• Egyensúlyozd és állítsd újra tested energiaközpontjait – 
A technikák kombinációja elektromos és energetikai összhangba hozza 
a testet. A Valor illóolaj-keveréke segít a testnek összehangolni az
energiacsakrákat.
• Non-invazív technika – Nem végeznek olyan manipulációt, mint 
a kiropraktikában. Az olajok segítenek abban, hogy a test visszatérjen a
harmóniába azáltal, hogy megnyitja az energiaáramlást az egész testben.
• Csökkentsd a stresszt – Az olajok nemcsak a pozitív érzelmeket, 
például az örömöt és a boldogságot fokozzák, hanem segíthetnek 
felszabadítani a tudat alatt sejtszinten elraktározott negatív érzelmeket is. 
• Segítsd a szervezet természetes reakcióját erősíteni 
a külső behatásokkal szemben
• Enyhíti az edzés utáni izomfájdalmakat – A megfeszült és 
enyhe kényelmetlenséget mutató izmok is előnyösek lesznek. 
A bazsalikom, a kúszófajdbogyó, a majoránna, a ciprus és 
a borsmenta illóolajok csökkenthetik a kisebb izomfeszültséget. 
• Érzelmi jólét és felszabadulás – Az illóolajok vagy bármi, 
amit „szagolsz”, hatással lehet a limbikus rendszerre, ahol 
az érzelmek az „agy érzelmi számítógépében” tárolódnak .
• Segítsd méregteleníteni a testrendszereket – A magas fenoltartalmú olajok
megtisztíthatják a sejtreceptorokat, és fokozhatják a szervezet tisztítását.
Ezeket az előnyöket Te magad is élvezheted és át is adhatod. Sajátítsd el
családanyaként, családapaként a technikát és gondoskodj ilyen módon is
szeretteidről a saját otthonodban, vagy szakemberként bővítsd 
a szolgáltatásodat.
A masszázs technika elsajátításában is tudunk segíteni!

jó tudni!



Bibliai olajok masszázs
A bibliai készlet 10 db olajat tartalmaz, melyek az ókori 
szentírások szerint a legjelentősebb információkat hordozzák 
a lelki és érzelmi gyógyulás elősegítéséhez.
A növényekről a bibliában is olvashatunk rendkívül értékes és 
érdekes történeteket. A növényekből nyert illóolajok nagyon
kíméletes technológiával készülnek.
Az olajok már az ókorban is nélkülözhetetlenek voltak 
a spirituális szertartásokhoz, imádságokhoz.
https://drive.google.com/file/d/1eYqky-i46kLJnNEiuj1IFnq5k48v9R3A/view?ts=60608fa9 

Ezekkel a technikákkal masszőrként igazán többet adhatsz 
a hozzád betérő embereknek, bővítheted a szolgáltatásaid számát. 
A használt olajokat a teljes repertoárodban tudod használni, 
ezzel is növelve az elégedettségét a hozzád érkezőknek. 
Mindenki, aki már próbálta ezeket az illóolajos masszázsokat, 
nagyon jó tapasztalatokról számoltak be. Nem csak fizikailag 
érezték magukat jobban, hanem az érzelmeikre felemelő 
és megnyugtató hatást is gyakoroltak. Érdekes, hogy valakinél 
ez néhány nappal a kezelés után jelentkezett.

Ha érdekel ez a lehetőség, akkor csapatunk tagjai meg is tudnak 
tanítani ezekre a masszázsokra, ehhez a kívánt masszázshoz 
való készletet kell beszerezned.

jó tudni!



Mivel készülünk számodra ezen a hétvégén?
Látogass meg bennünket, ismerkedj meg a kínálatunkkal, 

szaglássz, kóstolj, kérdezz!
 

Azok számára, akik ezen a hétvégén megteszik az első lépésüket 
a jóllétük felé és a webshopon keresztül leadják rendelésüket 

egy Wellness csomagra 
(melynek tartalma 12x5ml illóolaj és egy diffúzor), 

azok közt vasárnap este a vásár zárásakor kisorsolunk
 egy Haven párásítót.

Miért a legjobb a kezdéshez a Wellness Csomag?
Mert egy igazi házipatika, tetőtől-talpig megismerheted 

az illóolajok jótékony hatását. Így azt is megtapasztalhatod, 
hogy ezek az isteni illatok nem csak a lakásodat varázsolják 
otthonná, hanem a konyhában és a fürdőszobában, sőt még 

a legkisebb helyiségben is tudod használni őket. 
Ezeken kívül a lelked számára is megnyugvást adnak! 

Wellness csomag Lantern diffúzorral

A Wellness Csomaghoz kapsz felhasználási tippeket, recepteket is tőlünk, 
így egyből tudni fogod melyik olajat, mire tudod használni?

Sőt, ez után is kérdezhetsz bármikor! 
Számtalan tapasztalatunk van, 

ha mégsem akkor a csapatból valakinek biztosan van.
 

Ezenkívül egy komplett, féléves életmód váltó, wellness terv 
összeállításában is tudunk ötleteket adni számodra.

jó tudni!

Haven



a növények termesztése saját és 

az elültetett magok mentesek a génmódosítástól
vegyszermentes a növények termesztése
a szüret és a lepárlás a legkíméletesebb módon történik, akkor amikor 

az illóolaj csak akkor kerül palackozásra,

a minőséget külső laborokban is ellenőrzik

Garancia
A Young Livingnek egyedülálló garanciája
van az illóolajok minőségére, ez 
a Seed to Seal garancia, ami azt jelenti hogy 
a magtól a zárjegyig ellenőrizve vannak a folyamatok.
Mit jelent ez a gyakorlatban, néhány példa:

      partner farmokon történik

      a növény a legmagasabb hatóanyag tartalmú illóolajat fogja adni

      ha a hatóanyag tartalma 100%-os

 
Gary Young üzenete: az illóolajokat 
nem a profitért, hanem céllal hoztam létre

Tudtad?
A farmokat a tagok 

látogathatják.Sokan gondolják azt, 
hogy az illóolajok 
nem hatékonyak, nem működnek.

Ez két esetben lehet igaz!
1, ha nem Young Livinget használsz
2, ha Young Livinget használsz, de csak hébe-hóba

Elárulok egy titkot: RENDSZERESSÉG!



Kikkel fogsz találkozni személyesen ezen a remek hétvégén?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bálint-Huber Zsuzsi vagyok két szuper kiscsaj  anyukája és a férjem boldog
felesége :).
Hiszem, hogy az anyatermészet minden 
problémánkra megoldást kínál.

A tiszta illóolajok a természetben fellelhető 
legerőteljesebb támogató anyagai közé tartoznak. 
Megtanítom, hogyan alkalmazd őket a 
mindennapjaidban, kifejezetten a saját életedre 
formálva.

A Young Living termékein keresztül teremtek jobb 
életkörülményeket. Erős meggyőződésem, hogy 
minden ember számára 
ezen a Földön jár a jólét, egészség és a bőség 
lehetősége, amit az illóolajokkal végzett munka 
eredményeként bárki kompromisszumok nélkül magáénak tudhat. 

Ha pedig kiaknáznád az üzleti lehetőségeket, megtanítom neked, hogyan
válhatsz sikeressé a ebben a wellness iparágban. 

 

Nagy Attila vagyok, 2008-ban ismerkedtem meg a Young Living illóolajokkal. 
Mindig is kerestem valamit, ami több mint egy egészséges élet és biztonság
érzetet ad, ami nem csak egy munka, hanem egy lehetőség a tudatos életre.
Ekkor még nem is sejtettem, mekkora változásra késztetnek majd a természet
legmagasabb és legtisztább minőségű kincsei kis palackba zárva. 
Minden, amit nem tudok szavakkal elmondani, 
az illatok segítenek majd megérteni. Bízom benne, 
hogy személyesen is átadhatom ezt az életérzést.

A mi történetünk



Kikkel fogsz találkozni személyesen ezen a remek hétvégén?
 

Lévay Nóra vagyok, 2020 áprilisában éreztem azt, hogy nekem illóolajokra
 van szükségem ahhoz, hogy megvédjem magam attól ami ránk 

vár a pandemia kapcsán. Akkor már azt is tudtam egy éve, 
hogy alulműködik a pajzsmirigyem. Az első szippantás után 

(borsmenta volt) egyből szerelembe estem az olajokkal. 
Azóta rendbe hoztam magam gyógyszerek nélkül 

az olajokkal és táplálkozással. Fokozatosan cseréltem le 
a kozmetikumaimat és az összes vegyszert itthon csupa 

természetes termékre. A drogériába már csak zsepiért 
és wc papírtért megyek be. Biztonságban érzem magam, 

és a személyiségem is hatalmas pozitív változáson ment át. 
Hálás vagyok, leginkább magamnak!

Kelemenné Scheftsik Melinda a nevem. 
A kisfiam orrmandulája nagyobb. 
Ez avval járt, hogy folyamatosan orvoshoz jártunk 
a fülével, hiányzott bölcsiből, nem tudott aludni, 
sok nehézséget kellett végig járnunk, de mindvégig 
arra törekedtem, hogy természetes módszerekkel támogassam magunkat
és a kicsik szervezetét is. 
Így találkoztunk a YL illóolajokkal és vitaminokkal, amiket azóta is nagyon
szívesen használok, mert mindegy, hogy alvástámogatás vagy egy
megterhelő nap levezetését kell épp megoldanom, az olajokra mindig
számíthatok és egy stabil alapot tudok magunknak teremteni. 
Várunk az eseményen, szívesen osztom meg anyatársaimmal a mi olajos
rutinjainkat.

A mi történetünk



Nincs regisztrációs díj - minden fillért magadra költesz
Állatkísérlet mentes és vegan termékek
Törzsvásárlói program (ajándékokkal, levásárolható pontokkal), 

Személyre szabható rendelés
Megbízható, fenntartható forrás
családi vállalkozás 100%-ban
bármikor abba hagyhatod, 

Nagyon sok információ kering a neten az egészséges 
életmódról, mit tegyünk és mit ne?
Könnyű ebben elveszni, másrészt polihisztorok sem 
vagyunk, hogy értsünk az orvosláshoz, kémiához, 
fizikához és így könnyen dönteni tudjunk mi a helyes? 

Életünk során mindig az aktuális tudásunk birtokában 
tudunk cselekedni. Sokan mennek a reklámok után, 
a nélkül hogy belegondolnának a következményekbe 
és mert az a megszokott. 

Viszont a sok vegyszerrel árthatunk magunknak! 
Nagyon is sokat és nem csak magunknak, a családunknak, 
de a Földünknek is, mely lassan élhetetlen lesz. 
Gary Young viziójának egy kulcs eleme, hogy a bolygónk 
élhetőbb legyen és ezért könnyen tehetünk! 

Egyedül te dönthetsz arról, hogy változtatsz vagy 
az unokáidtól veszed el a lehetőséget!

Bármi is a mozgatórugód, ami motivál egy élhetőbb, jobb életre…

Bármi is a félelmed, kihívásod, ami miatt nehezen változtatsz….

Dönteni a saját életedről egyedül Te tudsz! 

Amiért a Young Livinggel társulj:
7 egyszerű érv, hogy belevágj az illatos utazásodba:

      mindenkinek, nem csak annak aki az üzletét is építeni szeretné

      nincs kötelezettséged

Ningxia
a gumibogyó 

szörp

a Young Living
27 éves múlttal rendelkezik

már a 2. generáció is aktív a cégben

Szeresd
Oszd meg
Ismételd



A Young Living a világ vezető illóolaj vállalata mai napig családi vállalkozás, 
ahol magasan képzett tudóscsapat kutatja, fejleszti és garantálja 

a kompromisszumok nélküli minőségű termékeket. 
 

A termékek szeretete, a szerzett tapasztalat megosztása által 
cseppenként változtatjuk meg a Világot és ezt újra és újra megismételjük.

 
Élhető, támogató közösség hozunk létre, miközben minden, a vásárlásra 

elköltött forintot magunkra és szeretteinkre fordítunk.
 
 

iTovi mérés – regisztrálj a mérésre szombatra vagy vasárnapra!
Mire van szükséged a tested támogatásához?
Ha egy nagyobb kihívással állsz szemben, a tested tüneteket produkálhat: 
• köhögés  • puffadás • fájdalom • fáradtság • eltérő testhőmérséklet, stb.
Ezek a jelek azok, amiket a szervezeted azért mutat, hogy figyelj magadra. 
Ha időben felismered őket, azonnal megkezdheted a helyreállító folyamatot. 
Kezünkben az iTOVi névre hallgató szkenner, ami  II. osztályú 
orvosi eszközként van regisztrálva az FDA-nál.  
Fő technológia a szkennerben a Galvanic Skin Response-t 
(GSR – galvanikus bőrreakció) 100+ éves tudománnyal a háta mögött, amihez egy
szabadalmaztatott algoritmus párosul. Ezt a technológiát olyan egészségügyi
nyomkövetőkben is használják, mint a Microsoft Band.

Soha senki nem utasította vissza a lehetőséget a szkennelésre. 
Az eredmények általában pontosan olvashatók, és kiindulópontot adnak
meghatározni, milyen illóolajokkal támogasd a testedet.

A mérés pár perc és teljesen fájdalommentes! 
A kiértékelést és a javasolt termékeket e-mailen küldi el a rendszer.

Cseppenként változtatjuk meg a világot!


