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Welkom

Wat leuk dat onze infoguide op je pad is gekomen en je meer te
weten wilt komen over essentiële oliën en hoe je deze kunt
implementeren in je dagelijks leven.

Het gebruik van essentiële oliën beperkt zich namelijk niet enkel tot het lekker laten
ruiken van je leefomgeving. Het gebruik van essentiële oliën draagt bij aan je welzijn
en dat van de mensen om je heen.

In deze infoguide reiken we jou de basisinformatie aan om inzicht te krijgen in wat
essentiële oliën voor jou zouden kunnen betekenen. Vervolgens geven we je ook
informatie over hoe je dan het beste van start kunt gaan en waar je rekening mee
dient te houden, alvorens je deze verandering in je leven gaat aanbrengen.

We hopen dat als je deze infoguide gelezen hebt je eerste vragen rondom essentiële
oliën beantwoord zijn en dat je enthousiast geworden bent om zelf ook te mogen
gaan ervaren hoe de essentiële oliën jou kunnen gaan ondersteunen. 

Disclaimer: In deze infoguide richten wij ons op de essentiële oliën en producten van Young Living. Wij
delen geen ervaringen van andere merken. Wel adviseren je om altijd zelf goed de etiketten en
gebruiksaanwijzingen te lezen en onderzoek te doen naar de kwaliteit.
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Vragen?

HOE DEZE INFO GUIDE JOU

Hoe komen essentiele olien tot
stand en wat is belangrijk?

WAT ESSENTIËLE OLÏEN ZIJN
Waarom heeft het hebben van
een account voordelen en
welke?

MEMBER VOORDELEN

Hoe pas je essentiële oliën toe
en voor welke doeleinden? 

HOE TE GEBRUIKEN 
Hoe werkt het lucratieve
spaarsysteem op je account? 

ESSENTIAL REWARDS 

Waar en hoe kun je het beste
een begin maken met het
introduceren van essentiële
oliën in je leven?

HOE JE START 
Antwoorden op vragen die wij
dagelijks krijgen. Staat jouw
vraag hier ook tussen? 

MEEST GESTELDE VRAGEN

01 04

02 05

03 06

www.holy-oils.com

Kan helpen
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Essentiële oliën zijn aromatische, geconcentreerde plantenextracten die

zorgvuldig verkregen worden door stoomdestillatie, koud persen of het tappen

van hars. Dit betekent dat essentiële oliën de levenskracht van een plant

bevatten. Elke plant heeft zijn eigen unieke levenskracht en frequentie en

daarom kent elke essentiële olie zijn eigen toepassing.

Essentiële oliën zijn sterk geconcentreerd, waardoor ze een krachtige werking

hebben op het lichaam, zowel fysiek als mentaal. Ze worden ook professioneel

ingezet door therapeuten in de vorm van aromatherapie.

Zuivere etherische oliën zijn krachtiger en effectiever dan droge kruiden en ze

leveren snelle en effectieve resultaten. Door de structuur van vluchtige,

aromatische moleculen kunnen de oliën snel door de celmembranen heen

dringen, kunnen ze bloed en weefsels passeren en de cellulaire functies

verbeteren. 

Weetje: Na 22 seconden bereiken de geurmoleculen de hersenen, na 2

minuten zijn de oliën waarneembaar in het bloed en na 20 minuten hebben

de moleculen elke cel in het lichaam bereikt.

Essentiële oliën
WAT ZIJN

Er zijn grote prijsverschillen tussen de verschillende essentiële oliën. Dit heeft te maken met de
hoeveelheid planten of bloemen er nodig zijn om enkele milliliters olie te produceren. Een
voorbeeld: Voor 5 milliliter rozenolie zijn maar liefst tien kilo rozenblaadjes nodig, terwijl
sinaasappelolie gewonnen wordt uit de schillen van sinaasappels (een afvalproduct van de sap
industrie).
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" Zo blij! En ik weet wat ik ervan

vond...Maar nu heb ik zelf ervaren dat de

oliën toch wel echt werken, in ieder geval

op mijn gemoedstoestand"

 

"Ongelofelijk, mijn hele neus en holtes

zaten verstopt. De diffuser aangezet en

binnen enkele minuten kwam alles los.

Scheelde een ritje naar de drogist!" 

 

"Afgelopen nacht kreeg N. last van Kroep.

Ze bleef hoesten. Zo zielig. Direct de

diffuser met cypress en lavendel aangezet.

Zelf niet kunnen slapen i.v.m. alert zijn op

benauwdheid. Wat gebeurde er? Nog 2x

gehoest, daarna doorgeslapen tot de

ochtend. 

 

Yes hier een blije moeder!" 

 

Ervaringen
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Het verhogen van het gevoel van

algeheel welzijn: Door het ruiken van de

geuren, gaan ze via het limbisch systeem

onze hersenen in en beïnvloeden daar

ons mentale welbevinden.

Sommige oliën werken kalmerend

andere werken juist oppeppend.

Essentiële oliën
HET TOEPASSEN VAN

Je hebt net kunnen lezen dat wanneer je een

flesje essentiële olie in je handen houdt, je

pure natuur vast hebt en je dit kunt inzetten

om jezelf op uiteenlopende gebieden te

ondersteunen. Essentiële oliën kunnen op

verschillende manieren gebruikt worden:

aromatisch door te verstuiven, plaatselijk via

de huid en inwendig door inname

Essentiële oliën worden zowel uitwendig als inwendig gebruikt met
verschillende doeleinden:
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Het verbeteren/ondersteunen van de gezondheid:

Het gebruik van bepaalde oliën is van invloed op

o.a. het immuunsysteem en de huid. Essentiële

oliën kunnen preventief ondersteunend ingezet

worden..

Ter ondersteuning van ziekten of aandoeningen:

Essentiële oliën hebben, net als de planten waar zij

uit gewonnen worden, een helend karakter en

kunnen daarom ook curatief ingezet worden.

Essentiële oliën kunnen op verschillende manieren gebruikt worden:

Aromatisch door te verstuiven, plaatselijk via de huid 

en inwendig door inname.

Aromatisch
Er zijn verschillende bekende modellen van aromatherapie wereldwijd. Bij het

Duitse model ligt de focus op de inhalatie van essentiële oliën. Onderzoek heeft

uitgewezen dat geuren van invloed zijn op onze hersenen en dan met name op

de hypothalamus (hier wordt de hormoonafgifte geregeld) en het limbisch

systeem (de controlekamer voor onze emoties).
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Om deze reden is het belangrijk om te weten welke effecten worden

toegewezen aan een bepaalde olie. Als je namelijk behoefte hebt aan ont-

stressen en je verstuift een olie die juist zorgt voor een oppepper is dit niet

bevorderend voor je welzijn op dat moment.

Naast het emotionele aspect van het verstuiven van essentiële oliën kunnen ze

ook de lucht zuiveren van ongewenste geuren en bacteriën. 

Een diffuser is de makkelijkste en meest voorkomende manier om gebruik te

maken van essentiële oliën. Er zijn veel verschillende soorten diffuser op de

markt, dus het is belangrijk om goed te kijken naar het doel waar je de diffuser

voor wilt gebruiken. Wil je de diffuser inzetten vanwege de therapeutische

werking van de oliën is het van belang dat je een diffuser kiest die de structuur

van de essentiële oliën niet aantast. 

Een goede diffuser creëert een koude waterdamp door middel van ultrasone

trillingen, waardoor de werking van de oliën bewaard blijft. Daarnaast is het van

belang dat er gebruik is gemaakt van medisch plastic (pp5). Dit is van groot

belang, omdat de uiterst geconcentreerde essentiële oliën plastic van slechte

kwaliteit kunnen oplossen met als gevolg dat je de schadelijke stoffen die

vrijkomen ook verstuift en daarmee dus inademt. Dat is natuurlijk het

tegenovergestelde van de gezondheidsvoordelen die je juist wilt bereiken door

middel van de essentiële oliën.

De diffusers van Young Living voldoen in elk geval aan bovenstaande eisen en

zorgen dus voor een optimale verstuiving van de essentiële oliën.

De diffusers van Young Living zijn los te verkrijgen, als ook in een voordelige

starterskit.
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Plaatselijk op de huid
Volgens het Engelse aromatherapie model wordt

een klein deel essentiële olie opgelost in een groot

deel basis olie (plantaardige olie, zoals druivenpit

olie, amandelolie, etc.). De huid is een orgaan en is

in staat om stoffen op te nemen, sommige oliën

smeer je dan ook liever bewust op je huid in plaats

van ze te verstuiven.

Het verdunnen van de olie wil niet zeggen dat de

werking vermindert, sterker nog door te verdunnen

wordt de olie beter door de huid opgenomen en

wordt de huid tegelijkertijd beschermt tegen

irritatie. 

De makkelijkste methode om essentiële oliën toe te passen op de huid is door ze
samen te mengen in een roller. Je rolt deze vervolgens op de aangedane plek, op

een van de chakra’s of op een VitaFlex punt onder je voeten. 
 

Er wordt wel eens gesproken over warme oliën, dit zijn oliën die

een warm of brandend gevoel kunnen geven als ze puur op de

huid worden aangebracht. Er wordt daarom aangeraden om voor

gebruik de olie eerst op een klein stukje huid te testen.

Voorbeelden van warme oliën bij Young Living zijn kaneel,

kruidnagel, citroengras, pepermunt, oregano, tijm, Exodus II en

Thieves.
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maanden 1 druppel essentiële olie op 10 ml draagolie

2-3 druppels essentiële olie op 10 ml draagolie

4-6 druppels essentiële olie op 10 ml draagolie

7-12 druppels essentiële olie op 10 ml draagolie

20 druppels essentiële olie op 10 ml draagolie

Verdunningstabel

Young Living V6 olie
Amandel olie
Druivenpitolie
Jojobaolie

TIP:
Let op dat een draagolie koudgeperst en organisch is.

Draagolie voorbeelden zijn:
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Inwendig
Bij het Franse model van aromatherapie wordt naast de plaatselijke toepassing

ook de inname van pure essentiële oliën geadviseerd.

Zo worden er bijvoorbeeld enkele druppels essentiële olie toegevoegd aan agave

siroop, honing, of op brood. Franse therapeuten hebben ervaren dat inname van

olie tot uitstekende resultaten leidt.

Young Living heeft oliën die geschikt zijn om in te nemen. Op dit moment vallen

de producten van Young Living echter onder de cosmeticawet, wat zou

betekenen dat je ze niet zou mogen innemen. In de Verenigde Staten is een

aantal essentiële oliën wel goedgekeurd voor inname. Voor Europa heeft Young

Living een speciale PLUS-lijn uitgebracht die valt onder voedingssupplementen.

In deze PLUS-lijn zit exact dezelfde olie als in de normale lijn van die betreffende

olie, het verschil is dat de oliën van de PLUS-lijn wettelijk goedgekeurd zijn voor

inname. De PLUS-lijn oliën gebruik je in water, voeding of een plantaardige

capsule.

Ga zelf niet experimenteren met het innemen van essentiële oliën als je geen

ervaring hebt. Essentiële oliën zijn zeer geconcentreerd en kunnen een sterke

werking op ons lichaam hebben. Neem een olie alleen in als je helemaal zeker

weet dat je een zuivere olie hebt en laat je goed adviseren.
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Young Living heeft enorm veel oliën en producten.

Zoveel dat je in het begin vaak niet weet waar je

moet beginnen. Om die reden heeft Young Living de

Premium Starterkit samengesteld. 

Deze starterkit bevat 12 breed inzetbare oliën. Deze

12 essentiële oliën kunnen ondersteunen op veel

verschillende vlakken, bijvoorbeeld slaap, focus,

stress en pijn.

Essentiële oliën
BEGINNEN MET

SINGLE EN BLENDS

Bij Young Living krijg je twee soorten

essentiële oliën, de singles en blends. Single

oliën zijn, zoals de naam al aangeeft

enkelvoudige oliën die slechts uit een

plantensoort zijn gewonnen. Blends zijn

samenvoegingen van essentiële oliën uit

meerdere plantensoorten, waar dan weer een

nieuwe olie uit voortkomt. 

Weetje: een 5 ml flesje bevat ongeveer 85 druppels essentiële olie.

Starterkit
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De voordelen van starten
 met een starterkit zijn:

Een breed scala aan essentiële oliën om te gaan ervaren wat de oliën voor jou

doen en hoe je ze kunt gebruiken;

Je krijgt een eigen account bij Young Living, waarmee je zelf je oliën kunt

(bij)bestellen (tegen groothandelsprijs);

Je kunt meedoen aan het spaarprogramma van Young Living (zie uitleg

hierover bij onderdeel ER verderop in deze guide);

Je komt terecht in een team en daar krijg je begeleiding en ondersteuning bij

alle vragen. Ons team, Holy Oils, kenmerkt zich doordat wij essentiële oliën

holistisch benaderen en er in ons team ook verschillende therapeuten en

voedingsdeskundigen zitten. Met de aanschaf van een starterkit binnen ons

team krijg je toegang tot de Holy Oils Community o.a. op Facebook. Hier kun

je ervaringen lezen, recepten ontdekken en zullen er activiteiten en

workshops voorbijkomen.

Door middel van de starterkit ontvang je in een keer veel korting. Indien je

alle oliën en de diffuser los zou aanschaffen betaal je minimaal 390 Euro. De

starterkits zijn, afhankelijk van de soort diffuser die je kiest, verkrijgbaar vanaf

185 Euro.  Je bespaart hiermee dus in een keer veel geld.
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CHECKLIST

WAT BETEKENT BRANDPARTNER?

WAT ALS IK ALLEEN EEN STARTERKIT WIL?

KAN IK GELIJK GELD VERDIENEN ALS BP?

Kies de starterkit die bij jou past

Krijg toegang tot onze community

Je welkomstpakket arriveert

Vraag, ontdek en ervaar

Doe mee aan het ER programma voor
exclusieve voordelen

Young Living noemt iedereen met een account een brandpartner of distributeur.
Dit heeft er puur mee te maken dat zij willen dat enkel mensen met een account,
en dus gebruikers van de producten, de producten kunnen bestellen en eventueel
verkopen. 

disclaimer; er bestaat een risico op essential oil addiction
Dat is een super begin en je bent nergens verplicht om nadien nog meer te bestellen. 

Ja, zodra je een account hebt kun je gelijk geld gaan verdienen. Vraag jouw upline
hoe je zo snel mogelijk de investering van je starterkit terug verdiend. 

JE KUNT MEMBER WORDEN DOOR

Onderstaand de stappen die jij kunt volgen om ook een Young Living member te

worden. Iedereen met een eigen account is een Brandpartner van Young Living, of

en hoe jij hier invulling geeft dat beslis jij zelf!   

Deze stappen te volgen
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PREMIUM STARTERKITS 

V I N D  D E  S T A R T E R K I T  D I E  B I J  J O U  P A S T !  

Welkomstpakket t.w.v. € 20,-
Persoonlijke ondersteuning
Toegang tot de Holy Oils Community 
24% korting op de detailhandelsprijzen

VOORDELEN VOOR LEDEN

S T A R T E R K I T  I N H O U D

Singles

Citroen 5ml
Lavendel 5ml
Pepermunt 5ml
Copaiba 5ml
Frankincense 5ml
Sinaasappel 5ml

Blends

Stress-Away 5ml
PanAway 5ml
Thieves 5ml
Purification 5ml
R.C. 5ml
Digize 5ml

Extra

NingXia Red 2x 60ml
Welkomstpakket incl. essential
accesories voor de beste start 
Holistische Olie Guide 

DEWDROP € 184
3 STANDEN / 10 LED / 10 UUR 
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DESERT MIST € 184
3 STANDEN / 11 LED / 10 UUR 

ARIA €300 
3 STANDEN / 10 LED / 12 UUR  
+ AFSTANDSBEDIENING

LANTERN  MIST € 199
3 STANDEN / 11 LED / 10 UUR 

** Prijzen zijn exclusief verzendkosten



Op een rij
DE STARTERKIT OLIEN
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Purification
Zuiveren op alle gebieden, keel, oren, spijsvertering,

onzuiverheden en pukkels en het boosten van de weerstand

Digize
Stimuleren spijsvertering en ondersteuning bij obstipatie, diarree,

winderigheid, opgeblazen gevoel en het afvoeren van slijm

Panaway 
Pijnklachten, concentratie, ontspannen spieren, stimuleren

bloedcirculatie

R.C.
Ondersteuning algehele luchtwegen, afvoeren van slijm, diepere

ademhaling stimuleren, snurken, weerstand boosten en

ondersteunend bij hielspoor
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Peppermint
Helpt bij focus en concentratie, versterkt andere oliën, draagt bij

aan diepere ademhaling en ondersteunt de spijsvertering

Stress-Away
Helpt ontspannen, vermindert stress, draagt bij aan goede

nachtrust en helpt spieren ontspannen

Frankincense
Afvoeren van slijm, draagt bij aan verminderen van littekens en rimpels,

ondersteunt de weerstand, beschermend tegen prikkels, verzacht

pijnklachten en helpt ontspannen tijdens meditatie en yoga

Lavender
Ontspanning, nachtrust, rode en geïrriteerde huid, jeuk,

verkrampingen en hoofdspanningen

Thieves
Inzetbaar tegen bacteriën, schimmels en virussen en is een

boost voor de weerstand
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Lemon 
Werkt zuiverend, boost de weerstand, luchtwegen, onzuivere huid en

pukkels, draagt bij aan een hoger energieniveau, focus en concentratie

en detox

Copaiba
Kalmerend bij irritatie, verzachtend bij pijnklachten en

versterkt andere oliën

Orange
Draagt bij aan een vrolijk humeur, detox, boost voor de weerstand,

spijsvertering en is ondersteunend in het gevoel van zelfvertrouwen



Essential Rewards 
MEMBER VOORDELEN

Essential Rewards is het unieke spaarprogramma van Young Living. Er komt een

moment dat je favoriete essentiële olie op is, of dat je graag eens een andere olie

wilt proberen. Je kunt dan natuurlijk ten alle tijden via een distributeur een nieuw

flesje bestellen. Echter als je een starterkit hebt aangeschaft en daarmee dus een

Young Living account hebt kun je ook zelf je oliën aanschaffen.

Er zijn twee opties om nieuwe oliën te bestellen, namelijk via een eenmalige

bestelling of via jouw Essential Rewards. Een eenmalige bestelling, ofwel een

snelle bestelling kun je gelijk je oliën bestellen en betaal je 12,99 verzendkosten.

Niets meer en niets minder.

De andere manier is via jouw Essential Rewards (ER) spaarprogramma. Met dit

programma ontvang je een maandelijkse olie box met producten die je zelf

uitkiest. Je kunt al deelnemen aan dit programma vanaf ongeveer 50 Euro per

maand en tevens ontvang je korting op de verzendkosten.

Lagere verzendkosten a € 9,20
Je spaart voor gratis producten
Ontvang extra oliën bij je bestelling

Belangrijk om te weten is dat je het programma zelf
kunt stopzetten wanneer je maar wilt.  

De voordelen van Essential Rewards:
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Lees de tips op de volgende pagina goed door bij het
gebruik van de essentiële oliën!

Belangrijk is dat wij geen artsen zijn en dus niet medisch onderlegd zijn. We

stellen geen diagnoses, behandelen niet en schrijven geen medicatie voor, noch

geven wij medisch advies. We geven enkel aan, experience based, hoe de

essentiële oliën ingezet kunnen worden in het algemeen en vertellen wij over de

ervaringen van onszelf en anderen.

Ook al zijn essentiële oliën veilig om te gebruiken, bij medische klachten en/of

voorgeschreven medicatie adviseren wij om altijd eerst een arts te raadplegen

alvorens je de essentiële oliën gaat gebruiken.  Alle aansprakelijkheid voor schade,

directe of indirecte, die het gevolg is van informatie die door middel van dit

informatieboek is verkregen, is geheel uitgesloten.

Heb je een ziekte, aandoening of bezoek je een behandelend arts, bespreek dan

altijd het gebruik van essentiële oliën. Alle informatie over essentiële oliën

vervangt geen bezoek aan een arts.

Veiligheid
OLIE
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Bewaar je oliën op een veilige plek, buiten bereik van kinderen of dieren;

Bij irritatie aan huid of oog verdun dan altijd met draagolie of melk en in geen geval

met water. Water versterkt de werking van de essentiële olie en water vermengt zich

niet met olie. Zoek medische hulp als de irritatie aanhoudt;

Bewaar de essentiële oliën gesloten en vrij van zonlicht, zodat de kwaliteit bewaard

blijft. Op deze manier kun je ze jarenlang bewaren;

Gebruik essentiële oliën nooit puur op de huid, mits er op het etiket anders vermeld

staat. Je kunt ervoor kiezen om eerst een huidtest te doen om te ervaren hoe je huid

reageert op de olie. Als je jeuk, roodheid, irritatie of iets anders ervaart, dan stop je

met het gebruik en smeer meermaals per dag draagolie op de aangedane plek;

Wees voorzichtig met de volgende oliën in bad: Aniseed, Black Pepper, Camphor,

Citronella, Clove, Eucalyptus Globulus, Ginger, Juniper, Peppermint, Sage, Spearmint,

Thyme. Voeg de oliën altijd eerst toe aan Epsom zout of draagolie, omdat water de

oliën versterkt en olie en water zich niet vermengd. 

In het geval van epilepsie wordt aangeraden de volgende essentiële oliën te

vermijden: Cajeput, Camphor, Eucalyptus, Fennel, Peppermint, Rosemary.

Vermijd directe zon of zonnebank na het gebruik van citrusoliën op de huid.

Voorbeelden van deze oliën, singles en blends, zijn: Lemon, Bergamot, Ornage,

Tangerine, Joy, Peace and Calming. Deze essentiële oliën kunnen huidreacties of

pigmentvlekken veroorzaken als de huid binnen 3-4 dagen na het gebruik van de

olie aan direct zonlicht wordt blootgesteld. In de zomer wordt daarom geadviseerd

om deze oliën aan te brengen op de VitaFlex punten op de voetzolen.

Cirtusoliën dienen niet ingenomen te worden met plastic servies of drinkflessen.

Citrusoliën pakken afvalstoffen aan, waardoor ze ook plastic aantasten. Je zou

hiermee schadelijke stoffen binnen kunnen krijgen. Dit geldt voor plastic bekers,

drinkflessen, maar ook voor diffusers. Daarom is het belangrijk dat de diffusers van

hoogwaardig medisch plastic zijn gemaakt.

Veiligheid
OLIE
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LITTLE OILERS STARTERKIT

Voor kinderen bestaat er deze fantastische starterkit

met een collectie van vijf oliën en de geliefde Feather

the Owl diffuser, een onmisbare diffuser voor

gezinnen voorzien van tien unieke LED-lichtopties en

vijf witte ruisgeluiden.

Transformeer bedtijd met de geur van KidScents

DreamEase en verzacht gevoelens van ongemak met

KidScents Refresh... deze producten en meer vind je

in deze fantastische kit!

Kosten: € 152,-

Bij kinderen
OLIE VEILIGHEID

Bijna alle essentiële oliën van Young Living

zijn veilig te gebruiken bij kinderen. Wel is het

belangrijk om goed op te letten met de

verdunning van de oliën. Bij applicatie op de

huid gebruik je bij kinderen veel meer

draagolie en minder essentiële oliën dan bij

volwassenen.

Essentiële oliën kunnen kinderen een goede

ondersteuning in het dagelijkse leven bieden.

Denk bij kinderen aan problemen als: nachtrust, moeilijke huid, problemen
aan de luchtwegen, pijn aan oren, hooggevoeligheid, AD(H)D, angsten,

Autisme, buikpijn, overprikkeling.
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Zwangerschap, baby’s en borstvoeding
OLIE VEILIGHEID

De meeste essentiële oliën zijn veilig voor

kinderen en kunnen ook ondersteunend

werken tijdens de zwangerschap, voor baby’s

en borstvoeding. Het wordt aangeraden om

de oliën niet in te nemen tijdens de

zwangerschap. Daarnaast kunnen sommige

oliën te sterk zijn. Peppermint bijvoorbeeld

wordt afgeraden tijdens het derde trimester.

Zo zijn er nog enkele essentiële oliën waarbij

voorzichtigheid geboden is. Het is daarom

belangrijk om je goed in te lezen als je de

oliën wilt gaan inzetten.

Essentiële oliën kunnen ondersteunen bij een zwangerschap bijvoorbeeld bij
verstopping, striae, vocht vasthouden, misselijkheid, vermoeidheid, nachtrust etc.

Voor baby’s kunnen de essentiële oliën worden ingezet bijvoorbeeld bij nachtrust,
krampjes, berg, luieruitslag, verhoging, doorkomende tandjes etc.

Young Living heeft verschillende oliën die speciaal gemaakt zijn om (aanstaande)

mama’s en baby’s te ondersteunen. Gentle Baby is een voorbeeld hiervan, dit is een

blend die rustgevend en ontspannend werkt en bijdraagt aan de band tussen

moeder en kind. Er zijn zo meer voorbeelden van oliën specifiek in te zetten bij baby’s
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Dieren
OLIE VEILIGHEID

Essentiële oliën kunnen ook (huis)dieren

ondersteunen. Ook hier kunnen de essentiële

oliën op verschillende niveaus hun werk doen,

zowel op fysiek, cognitief, emotioneel als

spiritueel vlak. Iedere olie heeft zijn eigen

werking. Dieren leven, in tegenstelling tot ons

mensen, veel meer in het nu. Zij hebben geen

frontale cortex waarmee ze alles kunnen

analyseren en beredeneren. Zij staan veel

meer open voor trillingsfrequenties en

energieën.

Dieren zijn gevoeliger dan mensen. Hun zintuigen zijn beter ontwikkeld, zo hebben
ze een betere neus, een beter gehoor en ze vertrouwen meer op hun instinct
waardoor dit ook beter ontwikkeld is. Begin daarom altijd voorzichtig met het
inzetten van essentiële oliën en bouw het langzaam op. 

Het is belangrijk dat je hierbij goed blijft observeren, dieren laten namelijk snel zien
hoe ze reageren op de werking van de olie. Geef (huis)dieren ook altijd de
mogelijkheid om de ruimte te kunnen verlaten. Realiseer je dat het eigen gebruik
van essentiële oliën ook een therapeutische werking heeft op de dieren in je
nabijheid. 

Een manier om de essentiële oliën in te zetten bij je huisdier is door wat verdunde

olie op je handen aan te brengen en vervolgens zachtjes en rustig het dier te aaien.

 

Wist je dat YL een animal collection heeft ontwikkeld speciaal 

voor jouw dierenvriend?
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Hoe lang doe je met een starterkit? 

Dat is afhankelijk van de frequentie en de manier van gebruiken. 

Waarom is de prijs van de starterskit zo hoog?

Je ontvangt een diffuser van hoge kwaliteit met 12 essentiële oliën, zowel singles als

blends. De prijs is vanwege de hoge, pure kwaliteit. De losse verkoopwaarde ligt

vanaf 392,99 Euro en de starterskit is een aanbieding voor 185 Euro (afhankelijk van

de diffuser die je kiest)

Als de oliën jou of je gezin de juiste ondersteuning kunnen bieden en kwaaltjes en

klachten kunnen verhelpen is het natuurlijk onbetaalbaar.

Asked Questions
FREQUENTLY

Waarom zijn de essentiële oliën van Young Living duurder dan
anderen uit de winkel?

Young Living biedt alleen essentiële oliën aan van de hoogste kwaliteit. Ze

gebruiken alleen olie uit eerste distillatie van therapeutische klasse. Deze zijn

absoluut niet te vergelijken met de goedkopere olies die je in de winkel ziet. Ook al

staat daar 100% natuurlijk op vermeld, wilt dat niet zeggen dat de werking even

sterk is. In zo’n olie zit bijvoorbeeld 5% lavendelolie en 95% amandelolie, dit soort

oliën worden voornamelijk voor de lekkere geur verkocht. Kies je voor essentiële

oliën van Young Living, dan kies je voor kwalitatieve 100% pure oliën met een brede

werking.

Kun je de diffuser en oliën los kopen?

Ja dat kan. Er zijn naast de starterkit oliën nog zoveel meer oliën. Er kan ook altijd

een pakket op maat samengesteld worden. Wij staan echter als start 100% achter de

starterkit, omdat je hiermee een goede basis legt en de kans groter is dat je de

producten ook zult blijven gebruiken als je die basis eenmaal gelegd hebt.
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Kun je de diffuser ook aanzetten enkel voor de geur?

Jazeker een groot pluspunt van de oliën is dat je huis heerlijk ruikt.

Hoe lang zet je de diffuser aan? 

Dat is geheel naar eigen behoefte. Als je de diffuser helemaal vult dan staat hij

gemiddeld 4,5 uur aan, afhankelijk van het soort diffuser. Hij gaat vanzelf uit, wat

ideaal is als je naar bed gaat. Dan hoef je de diffuser niet meer uit te zetten. Er zijn

ook diffusers met verschillende standen, zodat ze tot 12 uur kunnen verstuiven.

Kan ik de essentiële oliën van Young Living ook in een winkel
kopen?

De producten van Young Living worden enkel via onafhankelijke distributeurs

verkocht. Young Living heeft hiervoor gekozen omdat het belangrijk is dat er goede

uitleg en begeleiding gegeven wordt bij het gebruik van de oliën. Nadat je een

starterskit gekocht hebt, blijft diegene via wie jij je oliën gekocht hebt je ‘sponsor’ en

je kunt dus altijd met je vragen bij die persoon terecht.

Soms komt het wel voor dat een distributeur een winkel of een salon bezit en de

oliën daar verkoopt. Ook zijn er een aantal officiële Young Living winkels verspreid

over de wereld. Deze zijn veelal te vinden bij of in de hoofdkantoren of in de buurt

van één van hun boerderijen.

Mag ik de oliën ook zelf aanbieden aan klanten in mijn
salon/praktijk/winkel etc.?

Dat kan zeker, neem even contact op met je sponsor voor meer informatie.

Waarom mogen de essentiële oliën niet in een oliebrander of
andere diffuser?

Dat wordt inderdaad afgeraden. De hoogwaardige diffusers van Young Living zijn

gemaakt van medisch kunststof waardoor het plastic niet kan worden aangetast en

er dus geen nare vrijgekomen stoffen in de lucht komen. Het speciale

vernevelingsproces verkleint de oliën naar kleine geurmoleculen die goed

opgenomen kunnen worden door het lichaam. Het is een koud verdampingsproces

waardoor de werking van de olie gegarandeerd blijft. Als je de olie verhit, dan verliest

deze zijn werking en blijft enkel de lekkere geur over.
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Waarom staat er geen keurmerk op de oliën van Young Living?

Young Living heeft wereldwijd hun eigen boerderijen en elk land heeft zijn eigen

keurmerk. Om verwarring te voorkomen hebben zij ervoor gekozen om geen

keurmerk erop te zetten. Op elke Young Living boerderij is er sprake van biologische

teelt. En ze hanteren hun eigen strenge keurmerk, ‘Seed to Seal’, dat zorgt voor nog

strengere kwaliteitseisen dan reguliere keurmerken. Alle boeren werken met grote

toewijding en passie aan het leveren van de beste en duurzame productie.
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Tot snel! 
www.holy-oils.com
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En zoals altijd, als je vragen hebt of gewoon een praatje wilt maken,

kun je altijd contact met ons opnemen!

http://www.holy-oils.com/
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