
Young Living, Osasto E 826, eteeriset öljyt jokaiseen kotiin. 

Maailman johtavana eteeristen öljyjen tuottajana uskomme, että jokainen ansaitsee elämän, 
joka on täynnä runsautta ja hyvinvointia. Visiomme on tuoda eteeristen öljyjen merkittävät 
hyödyt jokaiseen kotiin, perheeseen ja elämäntapaan. 

Siemenestä sinettiin (Seed to Seal®) -menetelmä on lupauksemme sinulle. Huolellinen 
viisivaiheinen prosessi takaa, että voimme toimittaa luonnon voimakkaimmat ja puhtaimmat 
eteeriset öljyt maatiloiltamme kotiisi. Puhtaus ja turvallisuus varmistetaan käyttämällä 
ainoastaan laadukkaimpia ainesosia – siementen valinnasta aina kotitoimitukseen saakka. 

Etsitkö elämääsi hyvinvointia ja tarkoitusta? Yhteisömme, tapahtumiemme ja tapojemme 
avulla voimme rikastuttaa ja kannustaa toisiamme upealla tavalla ja elää täyttä elämää. 
Yhdessä meillä on voimaa, jolla innostamme ihmisiä ympäri maailmaa. 

Uskomme, että elämässä on oltava tarkoitusta ja vaikutusmahdollisuuksia. Jokapäiväisten 
päätösten kautta. Olemme nähneet, kuinka johdonmukaiset, myönteiset valinnat voivat 
vaikuttaa ratkaisevasti yleiseen onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Siksi pyrimme ottamaan 
pieniä askelia, joka päivä, kohti tasapainoisempaa elämää. Meille eteeriset öljyt ovat 
yksinkertainen ja luonnollinen tapa päästä tavoitteeseemme. 

Haluamme jakaa kokonaisvaltaisen elämäntavan kanssasi. Tarjoamme tuotteita 
henkilökohtaiseen hygieniaan, kotiin ja hyvinvointiin. Uutuutena tällä viikolla lanseerattu 
Savvy Minerals mineraalimeikkisarja. Tuotteiden lisäksi paljon muutakin. 
Elämäntavan.Kutsumme sinut tutustumaan tarjontaamme osastolle E826 ja katsomaan, 
kuinka Young Living voi edistää elämänlaatuasi. Jalkahoitopalvelu Marjutin Marjut ja 
Luontaishoitola Reginan Regina tutustuttavat sinut Young Livingin terapeuttisen tason 
eteerisiin öljyihin sekä muihin hyvinvointia, kauneutta ja tasapainoa lisääviin tuotteisiin. Voit 
ostaa tuotteita, liittyä jäseneksi tai tehdä tästä itsellesi työn. Valinta on aina sinun. 
 
Jalkahoitopalvelu Marjut palvelee jalkaterveyden ja hyvinvoinnin parissa Siurossa ja Ylöjärvellä. 
Jalkahoitajana hoidan ja ohjaan sekä kannustan kaikenikäisiä henkilöitä pitämään huolta 
jalkaterveydestään. Jalkahoitopalvelu Marjut on myös luontaishoitola ja hoitovalikoimassa ovat erilaiset 
rentoutushoidot kuten vyöhyketerapia, kuumakivihoito, ayurveda pää-kasvohoito, intialainen päähieronta 
sekä reiki-hoito.  Yhteys puh. 040 750 89 66 Hoitojen painopiste on rentoutumisessa ja stressin sekä 
henkisen kuormittumisen purkamisessa. Lisää hoitovalikoimaa osoitteessa www.jalkahoitopalvelumarjut.fi 
ja www.facebook.com/jalkahoitopalvelumarjut.fi 
 
Luontaishoitola Regina puh.040 546 25 35 tarjoaa hoitovalikoimallaan kokonaisvaltaista kehon ja mielen 

hyvinvointia pikkuvauvojen koliikkihoidoista aina seniori-ikäisten hoitoihin Ylöjärvellä sekä Hämeenkyrössä. 

Reginan hoitovalikoima kattaa erilaiset luontaishoidot ja hieronnat niin hemmotteluun, rentoutukseen kuin 

koko kehon kipujen taltuttamiseen. Hoitovalikoimassa mm. vyöhyketerapia, ayurvedan pää -ja 

kasvohieronta, koko kehon ayurvediset hieronnat, kuppaus, aromahieronta, yrttinyyttihieronta, reiki, 

kalevalainen jäsenkorjaus, kuppaus, liukukuppaus, shiatsu ja erilaiset fytoterapeuttiset hoidot esim. turve- 

ja saunahoidot sekä klassinen hieronta. Hoitovalikoimani kattaa myös ryhmäohjaukset 

luontoyhteysohjauksista, tykypäiviin ja erilaisiin naisteniltoihin.  

  Lisää valikoimaa löydät täältä: https://www.facebook.com/luontaishoitolaregina/  
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