HVORFOR YOUNG LIVING
Hvorfor Young Living
Young Living er en internationalt anerkendt og respekteret producent af æteriske olier og relaterede produkter.
Udgangspunktet er verdens reneste æteriske olier og olieinfusionerede produkter, sammen med et enestående
engagement for naturen og verden ude omkring. Young Living er ledende i en global, målrettet wellness
revolution, der præger tiden i dag.
Young Living sætter standarden for renheden af æteriske olier og deres ægthed ved omhyggeligt at overvåge
produktion af deres æteriske olier gennem deres unikke Seed to Seal®-proces. Fra det tidspunkt frøet er plantet
indtil olien er forseglet i flasken, anvender de de strengeste kvalitetskontroller, der er mulige, og sørger for at du
får æteriske olier præcis som naturen har til hensigt. Den eksklusive Young Living Seed to Seal proces omfatter
fem omhyggelige trin:

Step 1: De frø, Young Living bruger, er udvalgt for deres videnskabeligt beviste evne til at vokse til planter med
de højest mulige niveauer af bioaktive forbindelser.
Step 2: Dyrkningen af planterne på Young Livings gårde, der ligger rundt omkring på kloden, er dedikeret til
perfektionering af ansvarlig og bæredygtig dyrknings- og høstningsmetoder. Alle planter dyrkes organisk uden
kemiske pesticider og gødninger.
Step 3: Young Living bruger en blid, proprietær teknik til dampudvinding af æteriske olier. Olier er destilleret ved
lav temperatur og lavt tryk for at sikre at alle de værdifulde plantebestanddele forbliver intakt. Der tilsættes ingen
kemikalier på noget stadium under eller efter destillation.
Step 4: Hvert parti olie testes internt og af uafhængige tredjeparts laboratorier, som bruger avanceret udstyr til at
sikre at ingen kemikalier er til stede i olierne, og at olierne opfylder strenge specifikationer, overstiger
internationale standarder, og indeholder de optimale niveauer af naturlige bioaktive forbindelser for at opfylde en
terapeutisk grad.
Step 5: Hver æterisk olie er nøje aftappet og mærket ved brug af state-of- the-art udstyr.

