
MERE END 100 GRUNDE TIL 
AT BRUGE ÆTERISKE OLIER





På de følgende sider vil du blive præsenteret for, hvad æteriske 
olier er, hvorfor de er gavnlige og ikke mindst hvordan du bruger 
dem. Du vil hurtigt opdage, at olier kan være sundere og mere 
økonomisk  alternativ til håndkøbs-medicin — man kan ligefrem  
sige, at de har positive bivirkninger. Olierne bliver optaget af  
kroppen, gør sin virkning og forsvinder derefter igen. Lad os 
tage et kig på de æteriske olier, der hører med til Young Livings  
Premium Starter Kit.

Premium Starter kittet er sat sammen af Young Living Essential  
Oils for at gøre enhver i stand til omgående at kunne bruge 
og påskønne fordelene ved terapeutiske, æteriske olier. Denne 
kollektion indeholder 11 æteriske olier, som er effektive til 
førstehjælp, stresshåndtering, smerte-lindring, præstations- 
fremmende ved sport og til at forbedre din livskvalitet.

Alt information i denne brochure gælder kun for de  terapeutiske, æteriske olier 
fra Young Living Essential Oils.

Æteriske olier — et 
naturligt førstehjælpskit



 Brug på kroppen: Alle olier kan bruges direkte på krop-
pen for eksempel ved krops- eller fodmassage, Vita Flex 
punkterne under fødderne eller tilsat badevandet sam-
men med Epsom salt eller Young Living’s bodyshampoo. 
Hvis nogen af olierne forårsager rødme eller hudirritatio-
ner, kan de spædes op med en bæreolie - for eksempel 
V-6 eller olivenolie.

 Inhalering: Put en dråbe olie i din ene håndflade og gnid 
begge håndflader sammen. Hold hænderne op til næsen 
og tag en dyb vejrtrækning. Du kan også prøve at tage en 
dyb indånding gennem næsen, hold vejret og tæl til tre og 
pust stille ud gennem munden. Den åbne flaske kan også 
stilles på et bord for at høste fordelene ved at olien spre-
des via luften.

Hvordan skal 
olierne bruges

 Diffuser (forstøver): Alle olier kan komme i diffuseren, 
der hjælper olierne med at blive hængende i luften for 
at bekæmpe bakterier, svamp og mug såvel som at neu-
tralisere giftstoffer i luften. Diffuseren er også med at til 
opfriske luften med naturlige dufte og overflødiggører 
brugen af syntetiske “duftfriskere”. Diffuseren bør kunne 
sprede olierne uden at varme dem op, så alle oliens 
egenskaber bevares. 

 Indvortes brug: Æteriske olier er i Europa kvalificeret som 
parfumer, og er derfor ikke godkendt til at tage indvortes. 
Visse terapeutiske, æteriske olier er dog i USA godkendt til 
at tage indvortes. Tjek ”Safety Data” folderen herom, men i 
USA kan nogle bruges til indvortes brug - enten på tungen 
eller i en vegetabilsk kapsel. I princippet kan alle olier ind-
tages, men der vil være forskellig grad af nydelse ved det.
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Peppermint (mentha pipertia) er en af de ældste og mest  
anerkendte krydderurter til at hjælpe fordøjelsen. Jean Valnet 
har forsket i pebermyntes effekt på leveren og det respiratoriske 
system. Andre forskere har undersøgt pebermyntes effekt på 
svækket smags- og duftsans, når det bliver inhaleret. Dr. William 
N. Dember fra University of Cincinnati har forsket i pebermyn-
tes evne til at forbedre koncentrationen. Alan Hirsch har forsket 
i pebermyntes evne til at påvirke hjernens mæthedscenter, så 
man opnår en følelse af mæthed efter et måltid.

PEBERMYNTE
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 Ved kvalme, fordøjelsesbesvær, oppustet mave og sure  
opstød fordeler du 2-6 dråber i håndfladen og smører det ud 
over maven og rundt om navlen. 

 Hjælp fordøjelsen og halsbranden ved at tilføje en dråbe olie til 
din urtete. 

 For at lindre kortvarig hovedpine og spændinger fordeler du 
en dråbe på tindingerne, i panden og bihulerne (hold dig fra 
øjnene) og din nakke.

 For at lindre periodevis ømhed og betændelse/inflammation 
masseres et par dråber olie over det ramte område.

 Ved smertelindring på et skadet område smøres et par dråber 
olie straks på huden. Hvis der er et åbent sår, smøres olien rundt 
om såret.

 Led- og senesmerter kan få støtte ved at smøre olie på de 
berørte led.

 Stop kløen ved at smøre olie på, men ikke hvis du har kradset 
hul i huden.

 Ved høj feber kan tre dråber olie under hver fodsål virke 
kølende.

 Ved kontakt med brændenælder og tidsler smøres olie ud på 
det berørte område - fortynd eventuelt med V-6 eller anden 
vegetabilsk olie.

 Boost din træning og bekæmp træthed ved at inhalere  
pebermynteolie før og under træning.

 Stop hikken ved at påføre en dråbe olie på hver side af den 
femte halshvirvel.

 Fjern tæger ved at dryppe en dråbe olie på en vatrondel og pod 
tægen. Vent på at tægen giver slip og fjern den (virker også på 
hunde).

 Du kan forbedre din årvågenhed og koncentration ved at slikke 
en dråbe af din håndryg og smør endnu en dråbe under næsen.

 Brug en diffuser i det rum hvor du sidder med lektier for at 
forøge din koncentration, præcision og hukommelse.  

 Ved køresyge og søsyge kan du smøre et par dråber ind på brys-
tet, maven eller under fodsålerne.

 Ved periodevis stoppet næse og forkølelse slikker du en dråbe 
af din håndryg og inhalerer gennem næsen.

 Afskræk myrer, rotter, mus og kakerlakker ved at dryppe to 
dråber olie på en vatrondel og placer den hvor skadedyret kom-
mer ind i huset eller skurret. 

 Fjern dunsten fra maling ved at putte 15 ml. olie i en 20 liters 
malerspand.

 Slå bladlus ihjel ved at tilføje fire dråber olie til 1,2 dl. vand og 
sprøjt på planterne.

 Bliv nedkølet på en varm dag ved at tilsætte et par dråber under 
hver fod eller på håndledene.

 Slip af med dårlig ånde ved at slikke en dråbe af din håndryg.

 Ved at inhalere olien kan sult og appetit nedsættes. 

 Ved trætte fødder tilsættes et par dråber olie i et fodbad. Sørg 
for bevægelse i vandet.



LAVENDEL

Lavender (lavandula angustifolia) er en af de mest alsidige  
olier af alle æteriske olier. Terapeutisk lavendelolie skønnes vidt 
og bredt for sin virkning på huden. Olien kan bruges til at støtte 
og opfriske rifter, sår og hudirritationer. Kliniske undersøgels-
er har bevist, at lavendel har en beroligende effekt. Duften er 
beroligende, afslappende og balancerer kroppens energi både 
fysisk og mentalt.
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 For en beroligende effekt på kroppen smøres et par dråber ind 
under fødderne.

 Ved periodevis søvnproblemer kan du gnide en dråbe olie ind i 
håndfladerne og sprede olien ud over din hovedpude..

 Ved bistik eller andet insektstik kan lavendel virke beroligende 
ved at smøre en dråbe på stikket.

 Ved mindre forbrændinger kan 100% ren terapeutisk lavendel 
med fordel påføres. 

 Ved irriteret hud eller solskoldning kan du tilsætte adskillige 
dråber i en sprayflaske sammen med vand og sprøjte det udover 
det berørte område.

 Ved arvæv kan lavendel påføres ovenpå arvævet. 

 For at lindre transportsyge placerer du en dråbe rundt om  
navlen eller bag ved ørerne.

 Stop næseblod ved at dryppe en dråbe på et lommetørklæde 
og vikl det rundt om en lille isterning. Placer den omviklede is- 
terning mellem overlæben og næsen og lad det sidde, indtil det 
bliver ubehageligt eller næseblodet stopper.

 Fjern blokeringer i tårekanalerne ved at smøre næseryggen 
med en dråbe olie. 

 For at dulme tør, sprækket eller irriteret hud kan du mikse 
adskillige dråber med V-6 olie og brug det som en “creme”.

 Blødning kan muligvis stoppes ved at putte en dråbe i riften.

 En dråbe i en rift eller sår kan have en rensende virkning.

 Sprukne eller solbrændte læber kan lindres ved at smøre olie 
på læberne.

 Smør to til fire dråber olie i armhulerne som en deodorant.

 Ved pollen- eller støvallergi kan du måske finde trøst ved at 
gnide en dråbe olie mellem håndfladerne og føre dem op til 
næsen og inhalere.

 Smør adskillige dråber olie ind i hovedbunden for at berolige 
hovedbunden ved eventuelle ubalancer.

 Undgå møl og insekter ved at placere en vatrondel med et par 
dråber olie i skabet.

 For at desinficere og forlænge tiden mellem din rengøring kan 
du bruge din diffuser.

 Gør dit vasketøj friskt og duftende ved at putte et par dråber 
olie på en våd klud og smid den ind i tørretumbleren sammen 
med dit vasketøj. Kan også blandes med lidt eddike i stedet for 
skyllemiddel.

 Ved allergier kan Lavendel være en ven i din diffuser.

 Kan virke kløestillende..

 Under en fødsel kan diffuseren med Lavendel være beroligende 
på mange ting.

 Ved kvalme kan du prøve at smøre adskillige dråber ind i  
bækkenområdet. 



FRANKINCENSE  

Frankincense (Boswellia Carteri) er en oldtidsolie kendt for sin 
helende kræfter. Frankincence var engang mere værd end guld. 
Olien er stimulerende for immunforsvaret. Der er blevet forsket 
meget i Frankincense evner inden for kræftbehandling og infek-
tioner i det respiratoriske system. Olien er en af de mest benyt-
tede olier inden for hudpleje - særligt til brug ved de fine linjer. 

Olien stimulerer sindet med dens søde, balsamerende duft og er 
brugbar inden for visualisering og ved centrering af krop og sind 
og bliver brugt som en forstærker inden for meditation. Brug 
ligeledes olien til at forbedre dine spirituelle evner. Frankincense 
har egenskaber, der hjælper med at holde sindet fokuseret og 
dermed overkomme periodevis stress, fortvivlelse og vemod.
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 Ved periodevis humørsyge og tungsind kan du lindre symptom-
erne ved at smøre en eller to dråber under fødderne.

 Polypper, skønhedspletter og misfarvninger af huden kan 
muligvis mindskes ved at smøre en dråbe på området.

 Uønskede gevækster kan du med fordel smøre en dråbe på for 
at mindske.

 Hudforandringer efter for meget sol kan lindres med en dråbe.

 Du kan muligvis forbedre dit syn ved at smøre olie rundt om 
dine øjne (hold god afstand) eller over dine øjenbryn. Du må ikke 
komme for tæt på øjnene. Det kan også hjælpe mod et sløret syn.

 Masser olien ind i brystvævet for at bibeholde sunde bryster.

 Put olien i diffuseren for at højne humøret og en positiv holdning 
til livet.

 Ved stressede situationer smører du en eller to  dråber ind i 
hænderne og inhalerer.

 Blødning kan muligvis stoppes og regenerering accelereres 
ved at smøre en eller to dråber på området.

 Få en sund hud ved at smøre en eller to dråber i ansigtet.

 Inhaler for at øge iltniveauet i hjernen.  

 Inhaler for at lindre dagens spændinger.

 Smør dråber under fødderne for at forstærke dit immun- 
system.

 Ved respiratoriske infektioner og betændelse smører du olien 
ud over brystet, fødderne eller rygraden.

 Olien stimulerer det limbiske system i hjernen (følelser og kort-
tidshukommelsen).



CITRON

Citron (Lemon - Citrus Limon) har antiseptiske egenskaber 
og indeholder forskellige ingredienser, der gennem forskning 
har vist sig at have en god effekt på immunforsvaret. Rig på  
d-limonine der er en god hjælper til støtte af en sund og vel- 
fungerende lever. Olien kan bruges som værn mod naturens 
plager og kan meget vel gøre gavn for din hud. 

BEMÆRK: Citrusolier må ikke påføres hud, der kommer i kon-
takt med direkte sollys eller ultraviolet lys indenfor 24-72 timer.
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 Brug olien som en duftfrisker. Tilføj seks dråber citronolie  
sammen med seks dråber Purification i en 30 ml. sprayflaske 
fyldt med vand.

 Fjern tyggegummi, olie, fedtpletter, klister eller oliekridt ved 
brug af en til to dråber olie.

 Slik en dråbe af din håndryg for en frisk mund.

 Ubehag fra ligtorne og knyster kan lindres ved at smøre en 
dråbe olie på stedet både morgen og aften.

 Tørre hæle er glade for Lemon olien.

 Rengør bordplader ved at tilsætte to til tre dråber i en spray-
flaske med vand og sprøjt overfladerne med blandingen.

 Rengør skærebrætter eller en slagteblok ved at smøre ren olie 
ind i overfladen. Må IKKE bruges på plastic, da olien ”spiser” af-
faldsstoffer som bl.a. sidder i plastic, men derimod en super god 
ven ved ”appelsinhud”. 

 Lad karkluden ligge natten over i en skål vand med en dråbe olie 
for at rense den.

 Tilføj en dråbe olie i opvaskemaskinen før vask for at hjælpe 
rengøringen på vej.

 Gnid en dråbe olie ind i hænderne efter toiletbesøg for at rense 
hænderne.

 Ømt tandkød kan lindres ved at smøre en dråbe olie rundt i 
munden.

 Fedtet hud og hudforandringer kan have gavn af en dråbe olie i 
ansigtet - husk de 72 timer, hvor du skal undgå direkte sollys og 
ultraviolette stråler.

 Afhjælp cellulite ved at gnide adskillige dråber olie ind i huden. 
Det er med til at forbedre cirkulationen og fjerne affaldsstoffer 
fra cellerne.

 Ved pletter på tæpperne kan du tilføre 10-15 dråber olie for hver 
fire liter tæpperens for at fjerne pletterne, lysne tæppet og spre-
de en god duft.

 Rens din frugt for bakterier og film ved at lægge frugten i en 
skål vand med to til tre dråber olie. Rør rundt og sørg for at alle 
frugter kommer i kontakt med vandet. Æblebåde kan også med 
fordel røres rundt i citronvand for at mindske brune pletter og 
samtidig give dem et ekstra kick i smagen.

 Rens badeværelsesinventar med et papirlommetørklæde 
fugtet med olie.

 Fodsvamp kan have gavn af to dråber olie på svampeangrebet. 

 Forøg cirkulationen i benene ved at gnide adskillige dråber olie 
ind i benene.



PANAWAY

PanAway er en blandingsolie bestående af bjergte (Winter-
green), der har aktive bestanddele som minder om kortison. 
Der er også nelliker (Clove) i som indeholder eugenol, hvilket 
tandlæger bruger til at bedøve tandkødet. Derudover er der  
pebermynte (Peppermint), som er beroligende for nerverne. 
Sidste ingrediens er karryplanten (Helichrysum), som er  
lindrende for lokalt ubehag og hjælper kroppen med at  
regenerere. Denne blanding blev skabt af grundlæggeren af 
Young Living, Gary Young, der efter en ulykke fik alvorlige brud 
på ledbåndene i sine ben.
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 Sårede områder på kroppen kan finde trøst i denne olie, ved 
at påføre området.

 Ved betændelse og blå mærker smøres olien på de ramte  
steder for lindring.

 Ømme led og muskler efter fysisk aktivitet kan lindres ved at 
påføre olien.

 Periodevis spændingshovedpine kan lindres ved at smøre en 
dråbe olie på tindingerne, panden og nakken. Pas på øjnene.

 Rygsmerter fra tid til anden kan mindskes ved at smøre to til tre 
dråber nederst på rygsøjlen.

 Kæledyret kan også bruge PanAway med lidt V-6 olie og smøre 
det direkte på de ømme led eller muskler eller putte en dråbe i 
deres mad. Bemærk at katte ikke kan tåle æteriske olier uden at 
være blandet rigtigt godt op og kun i små mængder.

 Brug olien på ømme muskler, muskelspasmer, kramper, buler, 
blå mærker, piner og smerter efter fysisk aktivitet eller andre 
lejlighedsvise smerter.

 Ved tiltagende smerter mikses PanAway med en massageolie 
og masseres indtil smerten fortager sig.

 Ved ømme fingre gnides en til to dråber ind i hænderne for at 
lindre ubehaget.

 Ved periodevise smerter i iskias smøres der to til tre dråber ned-
erst på rygsøjlen. Alternativt er en blanding med Frankincense.

 Forøg cirkulationen ved at gnide en til to dråber ind i det  
ønskede område.

 Sæt skub i helingen ved at smøre en til to dråber ind i det øn-
skede område.



PURIFICATION

Purification er en blandingsolie med citronella, citrongræs 
(Lemongrass), rosmarin (Rosemary), tea tree (Melaleuca),  
lavandin og myrte (Myrtle). Olien er som skabt til en diffuser for 
at rense luften for uønskede lugte. Derudover er olien god til at 
styrke immunsystemet.
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 Få styr på lugten i hjemmet, køkkenet, på hotelværelset, kon-
toret eller andre indelukkede steder ved at dryppe adskillige 
dråber på en vatrondel og placer den i eller tæt på udluftning-
skanalerne. Nicolas diffuseren er uundværlig på rejser.

 Når du skal flyve kan du med fordel inhalere olien for at styrke 
immunsystemet og dermed beskytte dig mod bakterier i kabin-
en. Kom den ligeledes under fødderne. 

 Ved insektbid eller bistik smøres en dråbe ind på stikket for at 
rense samt stoppe kløen og ubehag.

 Generel kløen kan også have gavn af en dråbe olie.

 Ved hudforandringer kan en dråbe olie måske gøre huden fin 
igen.

 Ved irritationer i halsen smøres en dråbe olie på ydersiden af 
halsen for lindring.

 Ved modbydelige og harske lugte puttes olien i diffuseren.

 Olien kan opretholde sunde negle.

 Ved vabler smøres der straks en dråbe olie på for at rense 
vablen.

 Ved ildelugtende sko puttes en vatrondel med to dråber olie ned 
i fronten af skoen for at fjerne den dårlige lugt.

 Nyd naturen uden gener ved at putte adskillige dråber olie i en 
sprayflaske med vand og sprøjt blandingen udover dig selv, på 
teltdugen, tøjet mm..

 Styrk din krops forsvar mod sygdom ved at blande olien med 
V-6 og smør blandingen rundt i næsehulen.

 Øremider på din kat eller hund kan muligvis fjernes ved at 
blande en dråbe Purification sammen med en dråbe peber- 
mynte og V-6 olie. Brug en vatpind dyppet i blandingen og smør 
det stille rundt på øret - brug aldrig olie i øregangen!

 Brug olien som en rensende behandling af sår, rifter og blå 
mærker.

 Smør olien ud i hovedbunden ved gener og irritationer.

 Ved pollen- eller støvallergi kan du måske finde trøst ved at 
gnide en dråbe olie mellem håndfladerne og føre dem op til 
næsen og inhalere.



THIEVES

Thieves er en blandingsolie skabt til at styrke kroppens eget 
forsvar mod udefrakommende ubehagligheder. Thieves bygger 
på en opskrift fra det 15. århundrede, hvor en flok tyve iførte sig 
blandingen, mens de plyndrede de folk, der var døde af sygdom. 
Ved at bære blandingen blev de ikke selv smittet. 

Blandingen indeholder nelliker (Clove), som er et naturlig værn 
mod bakterier og vira. Der er også citron (Lemon) i blandingen som 
har en forstærkende effekt på ens immunitet. Kanel (Cinnamon  
bark), eukalyptus (Eucalyptus) og rosmarin (Rosemary) findes  
også i blandingen og er alle kendt for deres styrkende 
egenskaber overfor kroppens forsvar mod sygdom. Thieves  
er yderst effektiv til at støtte immunsystemet og godt helbred. 
Denne olie findes ikke kun som en æterisk olie, men også som 
en ingrediens i Thieves rengøringsmiddel, håndsæbe, tandpasta, 
mundskyl, håndsprit, vaskeservietter mm.
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 Styrk kroppens forsvar ved at smøre en eller to dråber olie un-
der hver fod.

 Styrk immunsystemet ved at putte nogle dråber i diffuseren, og 
gerne om vinteren, hvor de danske kroppe grundet kulde er lidt 
mere udsat. 

 Ved sygdom i huset kan du diffuse olien, så sygdommen ikke 
spredes så let til andre.

 Ved gener i halsen kan du smøre en dråbe på ydersiden af 
halsen. Du kan også blande to dråber i et glas vand og gurgle det. 
Eller slet og ret slikke en dråbe af din håndryg.

 Duftfrisker, mundspray eller “håndsprit”. Bland fem dråber olie 
med to spsk. vand og fyld på en lille sprayflaske og spray løs alt 
efter behov.

 Ved periodevis tandpine kommer du en dråbe olie på en  
vatrondel og dubber den rundt om den ømme tand for at stoppe 
smerten og bedøve området.

 Brug Thieves i rengøringen for at rense og desinficere uden brug 
af kemikalier.

 Smør en til to dråber ind i håndfladerne for at forhindre spred-
ning af snavs.

 Du kan muligvis rense akne, forkølelsessår og bistik med en 
dråbe olie.

 Kom to dråber olie i opvaskebaljen for ekstra hjælp mod snavs 
og skidt.

 Kom adskillige dråber i vandet når du vasker gulv for at komme 
skidtet til livs og samtidig nyde duften.

 Bland adskillige dråber sammen med vand i en sprayflaske og 
brug det på overflader, der skal gøres rent.

 Kom tre til fire dråber i en balje vand og brug det til at gøre  
skraldespanden rigtigt ren.

 Brug diffuseren tæt ved kattebakken for at reducere lugt og 
spredning af smuds.

 Kom adskillige dråber på en klud og læg den i bilen for at komme 
af med dårlig, gammel og stillestående luft.

 Kom et par dråber i vaskemaskinen for at rense tøj og maskine.

 Gør badekarret og håndvasken rent med olien.

 Kom fire til otte dråber på en vatrondel og placer den i udluft-
ningskanalerne.



STRESS AWAY 

Stress Away er en blandingsolie, der blev skabt til at fjerne alle 
former for lejlighedsvis stress, hvad enten det skyldes træthed, 
manglende overskud, irritation eller manglende søvn. Både 
mænd og kvinder elsker duften fra de olier, der findes i denne 
blanding: copaiba, lavendel (Lavender), cedertræ (Cedarwood), 
ocotea, lime og vanilje (Vanilla Absolute). Der er også tilsat en 
lille smule kokosolie. 
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 Inhaler olien eller fordel en dråbe enten bag ørerne eller på  
håndleddene for at få en afstressende virkning. 

 Eugenol fra vaniljen kan hjælpe mod nervøse spændinger.  
Cedrol fra cedertræ fremkalder en følelses af dyb afslappethed. 
Sammen skaber de magi for krop og sind.

 Put en Aroma Glider (roll-on) på flasken for en nem og hurtig 
påføring.

 Smør en dråbe under hver fod, en dråbe på brystet og en dråbe 
på hovedpuden før sengetid for at få en rolig og dyb søvn. Du 
kan også bruge diffuseren i soveværelset.

 Fordel en dråbe bag ørerne og inhaler olien inden du træder ind i 
et travlt supermarked, en markedsplads, tivoli eller andre steder 
hvor du kan risikere at blive irriteret over andre.

 Inhaler og fordel en dråbe på håndleddene, hvis du sidder fast i 
en bilkø for at undgå irritation og stress.

 Brug olien på nervøse hunde eller heste - fx ved flytning eller 
nytårskrudt.

 Brug olien som en parfume, men husk den er fotosensitiv.

 Arrige børn og voksne kan muligvis formildes ved at inhalere 
olien.

 Påfør olien før en løbetur eller efter endt arbejdsdag for at 
slappe af.

 Fjern periodevis og stressrelaterede hovedpiner ved at smøre 
en dråbe i panden og i nakken.

 Ved spjæt i benene, kan du påføre en dråbe på dine håndled - og 
måske en dråbe Valor under hver fod.

 Bekæmp hovedpine og ubehag når du kvitter kaffe, cigaretter 
og sukker ved at påføre en dråbe i tindingerne. 

 Stress Away er generelt god ved alt kortvarig stress herunder 
stresset hud, mentale udfordringer mm.



TEA TREE

TEA TREE (Melaleuca Alternifolia) har længe været værdsat 
for sine kosmetiske fordele, især for sin naturlige hud-udren-
sning fordele. Tea Tree har egenskaber til at fjerne snavs,  
toksiner og død hud, hvilket giver dig et sundt udseende og 
strålende hud. Olien renser ikke kun din hud, men er også god 
til at rense ud i sindet - særligt for personer der har tendens til 
at påtage sig en offerrolle. Her kan olien luge ud i de følelser, der 
har sat rod i os, hvad enten det drejer sig om lavt selvværd, skyld 
eller skam. Der findes 200 forskellige typer af denne plante, så 
hold øje med hvilken plante der bruges i din olie - fakta herunder 
gælder kun for Melaleuca Alternifolia, der er den oprindelige Tea 
Tree plante, og den Young Living bruger.
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 Føler du dig nogle gange træt i slutningen af dagen? Det er din 
hud også. Brug Tea Tree til at rense og forfriske huden, og den 
vil takke dig for det.  

 Tea Tree er tilsat i mange kosmetiske produkter på grund af dens 
rensende egenskaber, og på grund af dens evne til at forskønne 
hudens udseende, elasticitet og glans.

 Brug en vatpind til at anvende olien direkte i ansigtet.

 Tilføj en dråbe til din shampoo til at understøtte en sund og frisk 
hovedbund.

 Hvis du glemmer at overføre dit vasketøj til tørretumbler i tide, 
kan du køre en vask med et par dråber Tea Tree tilsat i vandet.

 Tilføj en dråbe for at blødgøre huden omkring en splint, før du 
fjerner den.

 Genopfrisk og skab nyt liv til dine tæpper ved at kombinere 
et par dråber af henholdsvis Tea Tree og Lavendel med 125 ml. 

bagepulver. Lad blandingen stå natten over, så olierne kan ab-
sorberes ind i bagepulveret. Drys derefter tæppet og støvsug 
med det samme. Som en bonus, vil din støvsuger også lugte 
mere frisk og ren.

 Diffuse/forstøv Tea Tree for at rense luften i dit hjem eller på 
arbejdspladsen for negative følelser, tanker og energier.

 Urenheder i huden både i ansigt og på resten af kroppen kan 
have gavn at er par dråber et par gange om dagen.

 Ubalancer, gener og kløe lige fra hovedbund til fødder kan lin-
dres ved brug af olien.

 Oliens stærke, krydret og træagtige duft har en opløftende og 
lindrende virkning på periodevis stress og kan rense sindet og 
kroppen for følelsesmæssige sår.

 Ved forkølelse kan en blanding af Tea Tree og Rosemary (ros-
marin) virke lindrende. Bland eventuelt de to olier i salt til brug i 
din næseskyller.



AROMA EASE 

AROMAEASE ™ er en æterisk olie blanding designet af D. Gary 
Young og indeholder de rene og nærende aromaer fra peber- 
mynte, spearmint, ingefær, kardemomme og fennikel. Denne 
blanding giver en beroligende aroma, når den påføres hals 
og bryst, og kan diffuses/forstøves for at skabe et roligt og  
afslappende aromatisk miljø. 
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 I aromaterapi påføres AromaEase på solar plexus Vita Flex 
punkter. 

 Udnyt de kraftfulde bestanddele, der findes i ingefær, karde-
momme, pebermynte, fennikel, og spearmint æteriske olier til at 
lette lejlighedsvis stress.

 AromaEase er formuleret specifikt til følelsesmæssig kortvarig 
stress, der kan påvirke maven og fordøjelseskanalen.

 Den minty, pulserende aroma kan også være en hjælp, hvis du 
lider af kortvarig sygdom som under en rejse.

 Den synergistiske blanding åbner og frigiver energiske blok-
keringer og giver en følelse af balance, når den anvendes på 
maven.

 Kan diffuses eller indåndes direkte fra flasken, eller påføres 
ovenpå solar plexus Vita Flex point og på maveregionen for at 
støtte og skabe et sundt energi flow og vitalitet.

 Pebermynte opfrisker og giver ny energi til sindet.

 Spearmint hjælper med at åbne og frigive følelsesmæssige 
blokkeringer og bringer en følelse af balance og en varig følelse 
af velvære.

 Den blide, stimulerende duft af ingefær understøtter mod.

 AromaEase kan med fordel bruges af personer, der har det 
svært med rejser, enhver der ønsker at fremme stabil energi 
i solar plexus energi centret. Personer der ønsker at berolige 
og afbalancere kroppen samt personer der ønsker at skabe en  
atmosfære af fred og stilhed.

 God til at give en følelse af komfort i mange tænkelige situa-
tioner, hvor maven er i oprør. Det kan være nervøsitet, transport-
syge, morgenkvalme mm.

 Olien skal være utilgængelig for børn. Fortyndes før anvendelse 
på huden.

 Ikke beregnet til børn under 6 år uden rådgivning af en sundhed-
sperson.

 Ikke til intern brug.

 Dosering: Fortynd 1 dråbe med 1 dråbe V-6  eller olivenolie og 
påfør det ønskede område efter behov. Diffus op til 30 minutter 
3 gange dagligt.



R.C. ™

R.C. ™ æterisk olieblanding er en unik kombination af 10 olier - 
blandt andet cypres, gran og tre typer af eucalyptus (E. globulus, 
E. radiata, og E. citriodora). Olien omfatter en naturligt forekom-
mende bestanddel af limonen der støtter en sund leverfunktion. 
R.C. støtter også respiratorisk sundhed.
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 Gnid R.C. på dine fødder eller bryst før motion for at opløfte og 
inspirere.

 Massér tre dråber på fødderne før sengetid for at tilskynde til en 
atmosfære af komfort.

 R.C. virker beroligende, når den påføres på bryst og hals.

 R.C. er en uundværlig ven i de kolde vinterperioder, hvor peri-
odevis ubalancer kan opstå.

 Med til at booste dit immunforsvar.

 Kan påføres huden eller indåndes ved at diffuse.

 Ved at indånde kan en vejrtrækning virke lettere.

 Olien er med til at opretholde sunde luftveje og er en allround 
olie mod alle udfordringer med det respiratoriske system.

 Olien er opløftende og kan hjælpe dig med at udtrykke dig selv 
bedre.

 Lyd- og vejrtrækningsgener under søvnen kan lindres ved at 
smøre olien på dit bryst og din hovedpude.

 Har du ikke mere R.C, brug da Aroma Siez ™ fra fx Young Livings 
Raindrop Technique® i stedet.



OBLIGATORISK ANSVARSFRASKRIVELSE: Informationen i denne oversigt er beregnet til undervisningsbrug. Forslagene er ikke 
godkendt af Fødevaremyndighederne. Produkterne er ikke tænkt som en måde at stille en diagnose, behandle, helbrede eller 
forebygge nogen sygdomme. Enhver som måtte have en sygdom eller skade bør kontakte sin læge.

RETNINGSLINJER FOR 
 SIKKER BRUG AF YOUNG 
LIVING ÆTERISKE OLIER

1. Sørg altid for at have en flaske V-6 vegetabilsk olie eller  
anden, ren massageolie ved hånden, når du bruger æteriske olier.  
Alternativt kan olivenolie og andre vegetabilske olier bruges.  
Vegetabilske olier fortynder æteriske olier, hvis de skaber ubehag 
eller hudirritationer.

2. Sørg for at flaskerne med æteriske olier er tætlukket og 
opbevar dem ved stuetemperatur væk fra direkte sollys.  
Hvis æteriske olier opbevares forsvarligt, kan de beholde deres 
kraft i mange år.

3. Sørg for at æteriske olier opbevares uden for børns rækkevidde. 
Behandl dem som ethvert andet terapeutisk produkt.

4. Brug ikke æteriske olier som er rigt på mentol (fx pebermynte) 
på halsen eller nakken på børn under 30 måneder.

5. Citron, bergamotte, appelsin, grape, mandarin, White Angelica, 
Joy, Stress Away og andre olier med citrus kan give udslæt eller 
mørk pigmentering hvis det bliver brugt på hud, som er udsat for 
direkte sollys eller ultraviolet lys inden for tre eller fire dage.

6. Sørg for at æteriske olier holdes væk fra øjnene og put det 
ligeledes ikke ind i ørerne. Klø dig ikke i øjnene og hold dig fra 
kontaktlinser, hvis du har æterisk olie på fingrene. 

7. Gravide bør konsultere deres læge, før der bruges æteriske  
olier med bestanddele af hormonel karakter. Det drejer sig 
blandt andet om Sage (Salvie), Idaho Tansy, Juniper (Enebær) 
og Fennel (Fennikel).

8. Epileptikere og folk med højt blodtryk bør konsultere deres 
læge før brugen af æteriske olier. Undgå at bruge Hyssop (Isop),  
Fennel (Fennikel) og Idaho Tansy.

9. Folk med allergi bør teste en lille smule olie på et lille område 
med følsom hud - fx indersiden af armen - før det bruges andre 
steder. Fodsålerne er et af det mest sikre og effektive steder at 
bruge olien.

10. Før du indtager æteriske olier der er godkendt til indvortes brug 
(GRAS - Generally Regarded As Safe), bør du fortynde med en 
olieopløselig væske såsom honning, olivenolie eller sojamælk.
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A
Afslappethed - dyb   Stress Away

Afslappethed   Lavendel

Appetit    Peppermint

Arrig    Stress Away

B
Bad – beroligende   Lavendel, AromaEase

Badekar – rengøring   Thieves

Badeværelsesinventar   Citron (Lemon)

Bekymringer   AromaEase

Bekæmpelse af vrede   Stress Away

Benene – spjæt i   AromaEase, Stress Away

Berolig kæledyr   Lavendel

Berolige hyperaktive børn  Lavendel

Berolige problembørn   Lavendel

Beroligende bad   Lavendel

Beroligende effekt   Lavendel, R.C

Beroligende følelse   Lavendel, R.C

Beroligende massage   Lavendel, R.C

Beskyttelse   Thieves

Bil – fjern lugt   Thieves, Purification

Bladlus    Peppermint

Blokering af tårekanalerne   Lavendel

Blokering i næsen   Peppermint

Blå mærker   Purification, PanAway

Nedenstående indeks må ikke ses som et opslagsværk 
for sygdomme. Olier giver support til forskellige områder 
på kroppen, og kan virke beroligende, rensende, støt-
tende og en god hjælp ved kortvarige udfordringer. 

Bordplader – desinficering  Citron (Lemon)

Bryster – sunde   Frankincense

Brændenælder   Peppermint

Buler    PanAway

C
Cellulite    Citron (Lemon)

Cirkulation – forøg    PanAway

Cirkulation i ben – forøg  Citron (Lemon)

D
Deodorant    Lavendel

Duftfrisker    Citron (Lemon), Thieves

Dunst fra maling   Peppermint

Dårlig ånde    Peppermint

E
Eksem    Lavendel

Emotionelle fordele og forbedringer AromaEase

Energigivende   Lemon, Peppermint

F
Feber - støttende   Peppermint

Fedtet hud    Citron (Lemon), Peppermint,  
    Tea Tree

Fedtpletter – fjernelse   Citron (Lemon)

Fjern øremider på kæledyr  Purification

Fjerne fedtpletter   Citron (Lemon)

Fjerne olie    Citron (Lemon)

Fjerne oliekridt   Citron (Lemon)

Fjerne tyggegummi   Citron (Lemon)

Fjerne mærkater og klistermærker Citron (Lemon)

Flyvning    Purification , AromaEase



Fordøjelse    Peppermint

Fortvivlelse – overvindelse af  AromaEase, StressAway

Forøg cirkulation i ben   Citron (Lemon)

Forøg cirkulation   PanAway

Fredfyldt følelse   AromaEase, Lavendel,  
    Frankincense

Fremstilling af ”håndsprit”  Thieves

Frugt – rensning   Citron (Lemon)

Frygt    AromaEase

Fødder – trætte   Peppermint

Fødsel    Lavendel

G
Glæde    Lavendel, AromaEase

God nats søvn   Lavendel, Frankincense

Gulv vask    Thieves

H
Hals    Peppermint

Harske lugte   Purification

Heling – støtte   Frankincense, PanAway

Hikke    Peppermint

Hjernen – øge iltniveauet  Frankincense

Hovedpine – kortvarig   PanAway, Peppermint

Hud – sund    Frankincense, Tea Tree

Hud – elasticitet   Tea Tree

Hukommelse   Peppermint

Humør – højne   Frankincense, StressAway,  
    AromaEase

Humørsvingninger   AromaEase, Lemon

Hyperaktive børn – berolige  AromaEase

Hænder – rene   Thieves

Højne humøret   Frankincense, Lemon

Højne sindet   Valor

Højne sindet   AromaEase, Lemon

Håndvask – rengøring   Thieves

I
Ildelugtende sko   Purification

Iltniveauet i hjernen – øge  Frankincense

Immunsystem – support  Frankincense, Thieves, R.C.

Insektbid    Purification

Insekter    Lavendel

Insektstik    Lavendel

Irritation, mental   AromaEase, Lavendel 

Irriteret hud   Lavendel, Frankincense

J
Jalousi    StressAway, AromaEase

K
Kakerlakker   Peppermint

Karklude    Citron (Lemon), Thieves

Kattebakke   Thieves, Purification

Ked af det    AromaEase, Stress Away

Kløe    Peppermint, Purification,  
    Tea Tree

Koncentration   Peppermint

Kramper - kortvarig   PanAway (støttende)

Kvalme    Lavendel, Peppermint

Kæledyr – berolig   Lavendel

Kæledyr – der skal rejse  Lavendel

Kæledyr – fjern øremider  Purification

Kærlighed, manglende   AromaEase, Lavendel,  
    Stress Away

Køresyge    Peppermint
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L
Led – støtte og support  PanAway, Peppermint

Limbiske system – stimulering  Frankincense

Lugt – bil    Thieves, Purification

Lugt – kattebakke   Thieves, Purification

Lugte    Purification

Læber – solbrændte   Lavendel

Læber – sprukne   Lavendel

Lindre    Tea Tree, PanAway,  
    Peppermint, Thieves

M
Mad    Peppermint

Maling dunst   Peppermint

Massage – beroligende   Lavendel, PanAway, AromaEase

Meditation    Frankincense, AromaEase,  
    Lemon

Menstruation   PanAway, Peppermint

Mod – styrkelse   AromaEase, Frankincense,  
    StressAway

Modbydelige lugte   Purification

Mundspray – frisk smag  Thieves

Mus    Peppermint

Muskelspasmer, kortvarig  PanAway

Muskler – efter træning  PanAway

Myrer    Peppermint

Møl    Lavendel

N
Nedkøle    Peppermint

Nerver - beroligende   AromaEase

Nervøs – mennesker som dyr  Stress Away

Næse    Peppermint

Næseblod    Lavendel

Næsen – blokering   Peppermint

O
Olie – fjernelse   Citron (Lemon)

Oppustet mave   Peppermint

Opvaskebalje   Thieves

Opvaskemaskine – hjælper rengøring på vej Citron (Lemon)

Overvindelse af fortvivlelse  AromaEase, Stress Away

P
Panikanfald   Stress Away , AromaEase

Parfume    Joy, Lemon, Stress Away,  
    Frankincense

Pletter på tæpper   Citron (Lemon)

Problembørn – berolige  AromaEase

Præcision    Peppermint

Præstation    Stress Away, AromaEase,  
    Lemon

R
Reducering af lugt – kattebakke  Thieves

Rengøring    Thieves

Rengøring – forlænger tiden mellem Lavendel

Rense    Lavendel, Thieves, Tea Tree

Rensning af frugt   Citron (Lemon)

Respiratoriske udfordringer  R.C

Rifter    Purification

Rotter    Peppermint

S
Sindet – højne   AromaEase, Citron (Lemon)

Skab glæde   AromaEase

Skyllemiddel    Purification, Thieves, Lavendel,  
    Tea Tree, RC

Skærebrætter    Citron (Lemon)

Skønhedspletter   Frankincense

Slip for bekymringer   AromaEase

Solbrændte læber   Lavendel



Solforbrænding – god ven  Lavendel

Sorg    Stress Away, AromaEase,  
    Lemon

Sprukne læber   Lavendel

Spækket hud   Lavendel

Spændinger – en god ven  Frankincense, Peppermint,  
    PanAway

Stimulering – det limbiske system  Frankincense

Stoppet næse   Peppermint

Stress – overvindelse af kortvarig  Stress Away, AromaEase

Stressede situationer, kortvarig  Frankincense, Stress Away

Stress, forebyggende og behandling Stress Away, AromaEase,  
    Lemon

Styrkelse af mod   AromaEase

Støv    Lavendel

Sund hud    Frankincense , Lavendel, Lemon

Sunde bryster   Frankincense

Support hovedbund   Purification, Lavendel, Tea Tree

Support maven   Peppermint

Svimmel    Peppermint

Søsyge    Peppermint

Søvn    Stress Away, Frankincense,  
    AromaEase, Lavendel

Søvn – støtte til luftveje  R.C.

Sår    Purification, PanAway,  
    Frankincense

T
Tandkød    Citron (Lemon), Thieves

Tidsler    Peppermint

Transportsyge   Lavendel , Peppermint

Traume – støttende ven  AromaEase

Trist    AromaEase, Lavender, Lemon

Træning    Peppermint

Træthed    Peppermint, Lemon

Trætte fødder   Peppermint

Tyggegummi – fjernelse  Citron (Lemon)

Tæger    Peppermint

Tæpper – pletter   Citron (Lemon), Tea Tree

Tøj – renselse   Thieves, Tea Tree,  
    Lavendel, Purification

Tør hud    Lavendel, Lemon

U
Udluftningskanaler   Thieves

Undgå vinterens udfordringer  Thieves

Undgå glemsomhed   Frankincense

Undgå insekter   Purification, Peppermint

Urenhed hud   Tea Tree

Uro – ben, hænder mm.   Stress Away, AromaEase

V
Vabler    Purification

Vaskemaskine – renselse  Thieves

Vasketøj – friskt og duftende  Lavendel, Purification,  
    Tea Tree, Thieves

Vejrtrækning   Frankincense, Tea Tree, R.C

Vinter    R.C., Purification, Thieves,  
    Lemon

Vrede    AromaEase, Lemon

Ø
Øge effekt af olier   Peppermint

Ømhed , kortvarig støtte  Peppermint

Ømme muskler efter fx sport  PanAway

Ømt tandkød, kortvarig støtte fra  Citron (Lemon)

Å
Årvågenhed   Peppermint
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Tel. 21431389
info@onedropper.com
www.onedropper.com
Facebook.com/mitlivmedaeteriskeolier
IG: @onedropdk

Maiken Andreasen bor i Aarhus med hendes kæreste.  
Hér forsøger hun at efterleve en kemikaliefri hverdag, hvor  
hendes store passion er for æteriske olier. 

Maiken har brugt Young Living æteriske olier siden januar 2013 
 og har flere gange oplevet deres gavnlige effekt på kroppen. 

Maiken elsker at dele ud af hendes viden herunder motivere og 
inspirere andre til at bruge æteriske olier som et sundere alternativ  
i hverdagens små udfordringer. 

For mere information om produkter eller andet, kontakt da den  
der har henvist dig til hæftet eller Maiken på:

Ved du hvad æteriske olier er? Hvorfor mange er så vilde med at bruge 
æteriske olier? Eller mangler du inspiration til at bruge æteriske olier? 
Så se med her! I dette hæfte får du mere end 100 tips & tricks til, hvordan  
du kan bruge æteriske olier af terapeutisk grad. 


