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YOUNG LIVING 
 
Young Living is inmiddels al meer dan 20 jaar de absolute marktleider wereld-
wijd en is ook het eerste oorspronkelijke essentiële olie bedrijf. Zij zijn de enige 
olieleverancier te wereld die hen eigen boerderijen hebben. Boerderijen die je 
bovendien zelf mag gaan bezoeken! Zij zijn zo groots in wat zij doen dat zij los 
van de industrie hen eigen kwaliteitsproces in het leven hebben geroepen:  
 

Seed to Seal. 
Seed – Dit is de eerst stap in het Seed to Seal proces. Young Living kiest ervoor 

om geen genetisch gemanipuleerde gewassen te gebruiken. De zaden worden dus ge-
selecteerd op basis van de hoogste kwaliteit. Dit zorgt er ook voor dat er veel meer 
levenskracht in de plant zit waardoor de therapeutische werking ook veel sterker zal zijn 
dan van gewone zaden die meestal gebruikt worden om essentiële olie te maken. 
 

Cultivate  – Young Living heeft 16 eigen en partnerboerderijen en is nog 

altijd groeiende. Er worden geen schadelijke chemicaliën gebruikt bij de groei of onge-
dierte/schimmelbestrijding van de planten. Het gehele productieproces verloopt biolo-
gisch. Een wereld van verschil dus voor de kwaliteit van het product! 
 

Distill – Er is veel verschil in het destillatieproces dat gehanteerd wordt 

voor het verkrijgen van 100% pure essentiële krachtige olie. Young Living gebruikt oude 
en moderne destillatie-technieken bij een lage druk en temperatuur om de therapeutisch 
plantaardige grondstoffen van elke geoogste partij te behouden tijdens de eerste en 
enige destillatie die zij toepassen. Dit is uniek binnen de industrie en overtreft ver de 
kwaliteitsnormen die worden gehanteerd vanuit de branche. 
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Test – Young Living beschikt over 50 zeer goed getrainde wetenschap-

pers en 2 eigen kwaliteitslaboratoria. Bovendien maken zij gebruik van 12 
onafhankelijke kwaliteitslaboratoria om de kwaliteit en puurheid te garanderen. 
Elke partij heeft dezelfde gewenste consistentie. Is er nog maar de minste, 
geringste afwijking wordt deze afgekeurd. 
 

Seal – Elk flesje met essentiële olie wordt zorgvuldig afgesloten en Young Living 

verzorgt zelf zijn eigen logistiek naar de 20 internationale markten. Zo weten zij zeker 
dat elk lid van Young Living dezelfde kwaliteit ontvangt. 
 
Jared Turner – President & COO of Young Living 
 
!De meest van onze klanten zien de kost van onze essentiële oliën als het grootste ob-
stakel. Ik leg hen dan graag uit hoeveel werk dat er nodig is, in onze verschillende boer-
derijen wereldwijd, om zonder gebruik van herbiciden of andere toxische chemicaliën te 
werken. 
Het kost ons rond de $12,000 per acre om de Lavender velden in Mona, Utah met de 
hand, manueel te wieden. Weet je hoeveel de "wied#$kost is bij andere bedrijven. $60.00 
per acre. Het besproeien met goedkope (en giftige) herbiciden gaat veel sneller en gaat 
veel goedkoper.” 
 
Je krijgt dus waar je voor betaald bij Young Living. Een 100% essentiële olie in 
zijn meest pure vorm! Dit krijg je niet als je in de plaatselijke winkel een goed-
kope essentiële olie aanschaft. Bovendien krijg je dan niet die fijne ondersteu-
ning bij jouw olie avontuur! Neem geen genoegen met minder! 
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WAT ZIJN ESSENTIËLE OLIËN 
 
Essentiële Oliën zijn aromatische of geurende oliën die worden gewonnen uit 
planten. Dit gebeurt door middel van een proces (bijvoorbeeld destillatie) om 
de essentie of de levenskracht die aanwezig zijn in planten te ontrekken. Elke 
olie heeft zijn unieke aroma, zijn eigen levenskracht en kent dus ook zijn eigen 
toepassing.  
 
Essentiële Oliën hebben andere eigenschappen dan plantaardige oliën. Plant-
aardige oliën zoals amandelolie, olijfolie en kokosolie worden verkregen uit het 
vettere deel van een plant, zoals de noten, zaden en pitten. Hoewel essentiële 
oliën “olie” worden genoemd bevatten deze geen vet en zijn deze vluchtig. Es-
sentiële Oliën komen in verschillende delen van de plant voor: bladeren, bloe-
men, bloesem, vruchten, zaden, twijgen, bast, hout, wortels, kruiden, schillen, 
gedroogde bloemknoppen, naalden, bessen, peulen, schors en harsen. 
 
Bij aromatherapie gebruiken we zowel de essentiële olie als de plantaardige 
olie. De plantaardige olie gaan we gebruiken als draagolie voor de essentiële 
olie. Essentiële Oliën zoals die van Young Living zijn van therapeutische kwa-
liteit en dus ook zeer krachtig. Sommige oliën kunnen in pure vorm de huid en 
slijmvliezen irriteren.   
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Er zijn grote prijsverschillen tussen verschillende Essentiële Oliën. Dit heeft er 
onder andere mee te maken hoeveel grondstof er nodig is om enkele milliliters 

olie te produceren. Voor 1 liter Lemon olie heb je tussen de 1500 à 3000 ci-
troenen nodig.  
 

Een goedkope olie is bijvoorbeeld de Orange olie omdat men hiervoor de 
schillen gebruikt die een afvalproduct zijn van jouw vruchtensap.  
 
Een dure olie is bijvoorbeeld Rose olie. Hier heb je meer dan tweeduizend 

kilo rozenblaadjes nodig om 0,5 liter rozenolie te produceren!  

Ook de moment van oogsten telt mee. Jasmine olie heeft zo een exclusieve 
geur die het beste tot zijn recht komt als de bloemen geplukt worden rond mid-
dernacht!  
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WAAROM ESSENTIËLE OLIËN 
 
Vele mensen grijpen naar Essentiële Oliën om stress te verminderen. Wie on-
der continue stress staat is altijd alert en gespannen. Deze voortdurende staat 
van paraatheid is slopend voor het lichaam. Essentiële Oliën zijn een uitstekend 
middel om spanningen weg te nemen. Maar ook voor diverse kwaaltjes kunnen 
Essentiële Oliën een fijne ondersteuning zijn. De natuur heeft een oplossing 
voor veel van die problemen waar we de afgelopen decennia niet meer aan 
hebben gedacht om deze kracht ook in te gaan zetten om op een natuurlijke 
manier ons lichaam te gaan ondersteunen.  
 
Een Essentiële Olie is 50 tot 70 keer sterker dan kruiden. De chemische struc-
tuur zit zo in elkaar dat ze: 
 
- Snel door de celmembranen heen kunnen dringen 
- Bloed en weefsel kunnen passeren 
- De cellulaire functie kunnen verbeteren 
 
En dit allemaal omdat ze moleculair vetoplosbaar zijn opgebouwd net zoals 
onze huid.  
 
Essentiële Oliën werken ook heel snel. 
 

Na 22 Seconden hebben de moleculen het brein 
bereikt, ons limbische systeem waar geuren en herinneringen 
zijn opgeslagen. 
 
Na 2 minuten zijn de oliën al waarneembaar in het 
bloed. 
 
En na 20 minuten beïnvloeden de moleculen elke cel 
in het lichaam.  
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WELLNESS LIFESTYLE 
 
Young Living is meer dan alleen maar Essentiële Oliën, het kan een echte  

Lifestyle zijn die je introduceert in je huishouden. Door de hoogwaardige 
kwaliteit Essentiële Oliën te gebruiken om lichamelijk, geestelijk en spiritueel in 
balans te raken, kom je al aardig in de goede richting van deze levensstijl. Maar 
daarnaast heeft Young Living nog een uitgebreid gamma om het lichaam en het 
gezicht te verzorgen, je huis schoon te maken, make-up en verschillende sup-
plementen. Allen zo samengesteld dat ze vrij zijn van chemische stoffen. 
 
 

Dagelijkse producten 
 
Wist je dat ook in de producten die we dagdagelijks gebruiken heel veel chem-
ische stoffen zitten. Deze zitten in je huishoudproducten, zeep, shampoo, lucht-
verfrisser, deodorant, fastfood en zoveel meer. Deze chemicaliën zijn vreemd 
voor ons lichaam en kosten ons lichaam onnodig energie om deze te ver-
werken. Hoeveel fijner is het dan dat we deze energie kunnen gaan gebruiken 
om ons lichaam en onze weerstand daar te beschermen en te ondersteunen 
waar het écht nodig is? We gebruiken vandaag meer dan 185.000 chemische 
stoffen. Een gemiddeld cosmetisch product bevat 15 chemicaliën. Vrouwen ge-
bruiken gemiddeld 12 cosmetische producten per dag, mannen gemiddeld 5. 
Reken zelf maar even uit. Vrouwen smeren ongeveer 180 verschillende soorten 
chemicaliën op hun huid alleen al door het gebruik van cosmetica producten en 
mannen 75. Van deze chemicaliën komt ongeveer 60% in je je bloedbaan 
terecht. Het meest daarvan wordt zelfs gebruikt nog voor we ’s ochtends ontbi-
jten.  
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Geuren 
 
Over geuren valt heel veel te zeggen. Meer en meer hebben mensen een 
overgevoeligheid ontwikkeld voor geuren. The National Institute of Occupa-
tional Safety heeft na onderzoek geconstateerd dat 1/3 van de bestanddelen 
die een geur bevat als toxisch kunnen worden beschouwd. De aanwezigheid 
hiervan hoeft door de parfumindustrie niet vermeld worden en wordt 
beschouwd als “parfumgeheim”. Het ruikt misschien allemaal heerlijk maar 
echt gezond is het toch niet. Na een tijdje natuurlijke producten te gebruiken 
wordt het zelfs moeilijker om een synthetische geur nog te waarderen. 
 
Het gezondste voor je lichaam is daarom ook je Lifestyle aan te passen en 
daar heeft Young Living een heel uitgebreid aanbod voor samengesteld. En 
allemaal met de heerlijke geur van natuurlijke Essentiële Oliën!  
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ESSENTIËLE OLIËN GEBRUIKEN 
 
We kunnen Essentiële Oliën op verschillende manieren gaan gebruiken:  
Aromatisch (diffusen), Plaatselijk (via de huid) en Inwendig (inname).  
 
Elk flesje heeft een label waarop beschreven staat wat de aanbevolen toe-
passingen zijn; de duur van diffusen en een richtlijn van verhouding in geval van 
verdunning. Deze richtlijnen zijn voor volwassen, niet voor kinderen.  
 

Aromatisch 
Het ruiken van geuren heeft invloed op ons lichaam en onze emoties. De 
geurmoleculen van de Essentiële Olie bereiken ons Limbische systeem (emo-
tionele gedeelte) in de hersenen waar deze informatie zit opgeslagen. Het 
Limbische systeem reageert op de Essentiële Olie door het aanmaken van 
chemische stoffen die invloed hebben op het zenuwstelsel en een bepaald ge-
voel creëren.  Sommige geuren gaan rustgevend werken, andere gaan eerder 
stimuleren werken. Daarnaast zorgen ze ook voor een heerlijke geur in huis 
als we Essentiële Oliën gaan diffusen waardoor we ongewenste geuren kun-
nen gaan verwijderen maar ook de lucht kunnen gaan zuiveren van schim-
mels en bacteriën.  
 
Om Essentiële Oliën te vernevelen heb je een diffuser van een goede kwaliteit 
nodig. De plastic van de diffuser moet van medische plastic zijn omdat de oliën 
van Young Living zo geconcentreerd zijn dat deze de plastic van een slechte 
kwaliteit kunnen gaan oplossen waardoor kleine, schadelijke stoffen in de lucht 
kunnen vrijkomen. 
 
Essentiële Oliën diffusen we ook met een laag-warmte diffuser. Deze gaat er-
voor zorgen dat de structuur van de Essentiële Olie niet wordt kapot gemaakt 
en de olie optimaal kan gaan werken op onze emoties. We gebruiken geen 
oliebrander want deze geeft enkel een geur en we willen natuurlijk de 100% 
therapeutische werking benutten van deze Essentiële Oliën.  
 
Een diffuser werkt met een trilplaatsje die ultrasone trillingen creëert en daar-
door een koude waterdamp die de oliën gaat vernevelen in de ruimte zodat wij 
ze ook gaan opnemen.  
 
De diffusers van Young Living zijn verkrijgbaar met verschillende mogelijkheden 
maar allen hebben ze gemeenschappelijk dat ze optimaal gaan vernevelen en 
de therapeutische werking niet verloren gaat gaan.  
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Plaatselijk 

Essentiële Oliën kunnen ook aangebracht worden op de huid om ons lichaam 
mentaal en fysiek te ondersteunen. Sommige oliën, met name de emotie oliën, 
kunnen puur gebruikt worden op de huid. Echter is het voor veel Essentiële 
Oliën aan te raden om ze te gaan verdunnen met een draagolie (plantaardige 
olie). Door de Essentiële Olie te gaan verdunnen gaat de werking niet vermin-
deren maar gaat de huid deze net beter kunnen opnemen en onze huid ook niet 
gaan irriteren. Gebruik je een Essentiële Olie toch puur en voel je irritatie, warm 
op de huid of tintelen kan je dit verlichten door er alsnog een draagolie over aan 
te brengen. Essentiële Oliën met een hoog gehalte aan ketonen en fenolen 
worden hete oliën genoemd (bijvoorbeeld Thieves & Peppermint).  
 
Bij aankoop van de Starters Bundle ontvang je rollers. In deze rollers kan je de 
Essentiële Olie gaan vermengen met een draagolie. Vervolgens breng je de 
roller aan daar waar je extra ondersteuning kan gebruiken of onder de voet-
zolen, achter de oren, polsen, hart of andere Vita Flex punten.  
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Inname 
Essentiële Oliën vallen onder de Cosmeticawet in Europa en zijn niet goedge-
keurd voor inname. De Plus Oliën van Young Living zoals de Orange Essentiële 
Olie zijn wel goedgekeurd door het Voedselagentschap voor Inname. Je kunt 
ze mengen met water of thee (laat deze dan wel afkoelen tot onder de 75 
graden om de therapeutische werking niet verloren te laten gaan), verwerken 
in voeding (zoals bij kruiden) en innemen met plantaardige capsules. Voor in-
name wel altijd goed nakijken of deze geschikt zijn want niet alle Essentiële 
Oliën zijn hiervoor aanbevolen. Kinderen onder de 6 jaar wordt niet geadviseerd 
om Essentiële Oliën in te nemen. Gebeurt dit per ongeluk toch, laat het kind 
dan melk drinken en vraag medisch advies op.  
 
 
Tip 
 

Start je gezonde Lifestyle met een Detox.  
Drink 3 weken lang na iedere maaltijd een glas water met een druppel Lemon, 
1 week stoppen en dan weer 3 weken herhalen. 
 

Andere manieren 
Cuppen - Breng een druppel olie aan in de handen, vouw deze over elkaar 

zoals een kommetje en adem gedurende een halve minuut in en uit. Of gebruik 
een inhaleer-stick. Op deze manier gaan de deurmoleculen snel naar ons lim-
bische systeem voor mentale ondersteuning. Emotie oliën zoals Stress Away, 
Lavender en Frankincense zijn hier ideaal voor.  
 

Massages - Voeg een scheutje draagolie (of massage olie) toe in je hand-
palm met een druppel Essentiële Olie en masseer daar waar je last hebt of wil 
ontspannen.  
 

Baden - Voeg een handvol Epsom zout (badzout) toe met een druppel Es-
sentiële Olie aan je bad.  
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ESSENTIËLE OLIËN IN DE  
STARTERS BUNDLE 

 
De 12 Essentiële Oliën in de Starters Bundle zijn zorgvuldig geselecteerd 
omwille van zijn brede inzetbaarheid. Zo kunnen ze jou heel veel ondersteuning 
gaan geven bij slaap, focus, stress, pijn, traumaverwerking, emoties, etc.  
 
In de Starters Bundle zitten flesjes van 5 ml. Deze bevatten ongeveer 85 
druppels. De meeste Essentiële Oliën bij Young Living zijn verkrijgbaar in 5ml 
of 15 ml flesjes.  
 
 

Singles & Blends 
In de Starters Bundle vind je zowel Singles als Blends terug. Singles 

bestaan uit slechts 1 grondstof, Blends zijn samengesteld uit verschillende Es-
sentiële Oliën. Young Living heeft het grootste aanbod Essentiële Oliën in de 
wereld. In Europa zijn er 87 Single Oliën en 70 Blends beschikbaar die inzetbaar 
zijn voor heel veel verschillende doeleinden.  
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ZWANGEREN, BABY & KIND 
 
Essentiële Oliën kunnen prima ingezet worden tijdens de Zwangerschap. Wij 
adviseren enkel om sommige oliën met de nodige voorzichtheid te hanteren of 
te vermijden tijdens de zwangerschap zoals Peppermint en PanAway. Ook In-
name van Essentiële Oliën adviseren we niet. Tijdens de zwangerschap kunnen 
de Essentiële Oliën uit de Startersbundel ondersteuning geven bij verstopping, 
striemen, opgezwollen voeten, misselijkheid, vermoeidheid en om een goede 
nachtrust te bevorderen.  
 
Als je heel goed gaat verdunnen met draagolie kunnen Essentiële Oliën ook 
heel veel ondersteuning geven, aan babies en kindjes, zowel fysiek als mentaal. 
Het is ook aangewezen om het gebruik van Essentiële Oliën te gaan opbouwen. 
 
Begin rustig met 1 druppel bij twijfel en kijk hoe je kindje gaat reageren op het 
gebruik van Essentiële Oliën. Na een tijdje kan je het aantal druppeltjes gaan 
opvoeren. 
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Een hele mooie start is om bijvoorbeeld een druppeltje Lavender met draagolie 
op de voetzooltjes van de baby te doen en deze in te masseren. Je kan Laven-
der voor heel veel babykwaaltjes gaan gebruiken zoals bijvoorbeeld op het 
buikje en op de huid. Ook vind je baby het vast heerlijk als je een druppeltje op 
zijn favoriete knuffeltje doet. De Essentiële Oliën uit de Startersbundel gaan 
ondersteuning geven om een goede nachtrust te bevorderen, krampjes te ver-
lichten, bij berg en luieruitslag, bij doorkomende tandjes en lopende neusjes.  
 
Young Living heeft ook een hele Seedlings lijn met Lavender olie om een 
volledige verzorging te doen met 100% natuurlijke producten. Andere oliën die 
aangeraden worden voor jouw baby of kindje zijn Orange en Stress Away uit de 
Startersbundel. Ook Copaiba is een hele fijne olie bij doorkomende tandjes.   
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DIEREN 
 
Dieren reageren anders op Essentiële Oliën dan mensen. Zij hebben een veel 
beter ontwikkeld reukorgaan dan de mens. Daarom is het belangrijk om je dier 
ook te laten wennen aan de oliën en deze langzaam op te bouwen.  
Wist je bijvoorbeeld dat katten 4 x meer reukcellen hebben dan mensen? En 
paarden 20 x meer en honden tot wel 25 - 60 keer meer?  
 
Essentiële Oliën kunnen een mooie aanvulling zijn om je huisdier te ondersteu-
nen op zowel fysiek, cognitief als emotioneel vlak. Door de oliën zelf te ge-
bruiken op je eigen huid breng je onbewust ook een therapeutische werking 
over op je huisdier.  
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EN TENSLOTTE… DE PRIJS! 
 
Als iemand mij vraagt hoe die best kan starten met haar olie avontuur zal mijn 
enigste antwoord altijd zijn: De Startersbundel! 
 
Naast de mooie diffuser die je erbij krijgt zijn het voornamelijk de waardevolle 
essentiële oliën, die deze kit De Musthave maken om aan te schaffen als je van 
start gaat met je olie avontuur! Elke olie in deze kit is zorgvuldig gekozen naar 
therapeutische werking zodat je met de brede mogelijkheden kennis kan maken 
die essentiële oliën bieden. 
 
Je hebt keuze uit verschillende diffusers. De 12 Essentiële Oliën zijn bij elke 
Startersbundel hetzelfde. Tenslotte krijg je een op maat gemaakt Wel-
komspakket om op de beste manier met de Startersbundel te beginnen en 
aromtherapie op een correcte, veilige en geïnformeerde manier te introduceren! 
Het is belangrijk om bij de juiste persoon jouw Startersbundel te kopen. Je gaat 
tenslotte ondersteund worden in je Olieavontuur bij diegene waar je jouw Start-
ersbundel koopt. Vraag zeker ook na wat er in het Welkomspakket zit bij jouw 
distributeur.  
 
Het lijkt misschien duur om gelijk te beginnen met een volledige Startersbundel 
maar er bestaat geen vergelijkbare aankoop die zoveel verschil zal maken in je 
leven en je op zoveel positieve manieren je lichaam fysiek en mentaal zal onder-
steunen!  
 
Eens je Essentiële Oliën hebt geïmplemteerd zal je overtuigd zijn van de 
gedachte: “Nooit meer zonder!” 
 
  



 

19 
 
 



 

20 
 

START NU! 
 
Ben je overtuigd en wil je de Startersbundel gaan aanschaffen?  
Neem dan contact op met degene waarvan je deze infobrochure hebt gekre-
gen! De gegevens van jouw distributeur kan je hier vinden: 
 
 

 
 

Naam: ………………………………………………………... 
Telefoonnummer: …………………………………………… 
Email adres: …………………………………………………. 
Lidmaatschapnummer: …………………………………….. 

 
 
 
 
Zodra je de Startersbundel koopt krijgt je een gratis account bij Young Living 
en krijg je een mail dat jouw Startersbundel geleverd gaat worden.  
 
 
! De Startersbundel wordt apart geleverd van het Welkomspakketje dus ze 
kunnen op verschillende dagen arriveren.  
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