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Ik ga je helpen 

Dit doe ik
Ik help je op weg met de oliën. Wanneer je via mij

producten koopt van Young Living, word ik jouw

aanspreekpunt wat betreft de producten. Ik beantwoord

je vragen en zorg dat je up to date blijft als je dat wil.

Naast het informeren en begeleiden van mensen in het

gebruik van de oliën op lichamelijk, emotioneel, spiritueel

en mentaal niveau, begeleid ik ook mensen die hetzelfde

werk  (willen) doen als is. Dus ben je na je kennismaking

met de oliën zo enthousiast dat je ook je eigen

oliebusiness op wil zetten, dan kun je ook bij mij terecht

voor raad en daad.  

Zorg dat je altijd mijn ID 3074032 invult als referentie bij

je eerste bestelling. Of laat mij voor je bestellen.

Mijn missie

Hier ben ik

I n d e p e n d a n t  Y o u n g  L i v i n g  D i s t r i b u t o r  I D  3 0 7 4 0 3 2  

w w w . o i l - u p . n l  |  i n f o @ o i l - u p . n l  |   + 3 1  ( 0 )  6 2 4 5 1 6 1 2 4

Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren tot het

kiezen van een gezond en gelukkig leven in overvloed.

Klik op de icoontjes in de digitale versie van het e-book.  

Zie je dit op papier?  

Zoek me dan op socials op met de naam Marcia Hamelijnck. 

Wil je me mailen of bellen? Dat mag ook. 

Onderaan de pagina zie je mijn telefoonnummer en e-mailadres.

* Ik ben geen arts. Ik stel geen diagnose, behandel geen ziekte, schrijf geen medicijnen voor en geef

geen medisch advies. Ook al zijn de etherische oliën van Young Living veilig om te gebruiken, raad ik

altijd aan om bij medische klachten of voorgeschreven medicatie, eerst je behandelend arts te

raadplegen, voordat je overgaat tot het gebruik van de oliën.
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https://www.facebook.com/marcia.hamelijnck
https://www.instagram.com/marciahamelijnck/
https://nl.pinterest.com/mgoodthings/


Waarom Young Living
Waarom 

ik nou 

juist voor 

dit merk 

gekozen 

heb? 

Simpelweg, omdat Young Living het beste is. Maar dat is misschien wat kort

door de bocht. Hieronder een uitleg.

Young Living heeft al meer dan 20 jaar ervaring in onderzoek naar en

destillatie van etherische oliën. 

Er worden geen schadelijke chemicaliën gebruikt bij het verbouwen van de

planten.

Zij verbouwen de planten voor de oliën op hun eigen boerderijen en

partnerboerderijen, die over de hele wereld verspreid staan. Deze zijn ook

geopend voor publiek, zodat je zelf kunt zien hoe het er aan toe gaat.

Transparantie!

Ze hebben alles in eigen beheer van het zaadje tot aan de verzegeling van

het flesje. Seed to Seal.

Young Living heeft het allergrootste aanbod in oliën en unieke blends.

Young Living heeft een eigen Foundation die kinderen helpt over de hele

wereld. Het is een bedrijf met een missie. Erg mooi!

De mensen die met en voor Young Living werken, zijn "het soort" mensen

waar ik me goed bij voel. Namelijk mensen die voor een mooie wereld gaan.

Ik hou ervan!

Missie van 

Young Living

I n d e p e n d a n t  Y o u n g  L i v i n g  D i s t r i b u t o r  I D  3 0 7 4 0 3 2  

w w w . o i l - u p . n l  |  i n f o @ o i l - u p . n l  |   + 3 1  ( 0 )  6 2 4 5 1 6 1 2 4

Young Living wil er graag voor zorgen dat hun oliën in elke huis ter

wereld gebruikt kunnen worden. Dus niet alleen in onze huizen,

maar ook in de hutjes in Afrika bijvoorbeeld.

To bring Young Living essential oils to every home in the world.
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Waarom Young Living

And life is getting better with every drop
5

Wat zijn essential oils?
Al meer dan 6000 jaar worden essential oils ofwel etherische oliën gebruikt om hun

geneeskrachtige werking. Het werd gebruikt als medicijn, maar ook als cosmetica en tijdens

diverse rituelen. In de loop der tijd zijn wij als mens door de komst van allerlei synthetische

middelen, de kracht van de natuur een beetje vergeten. Jammer, want de natuur bevat zo

veel schatten. De etherische oliën uit planten zijn daar onderdeel van. En gelukkig vinden

steeds meer mensen weer hun weg terug naar de natuur. En dat is nou precies de missie van

Young Living. 

Planten produceren aromatisch stoffen in de vorm van etherische oliën als onderdeel van

hun overlevingsstrategie. En wij als mens kunnen dankbaar gebruik maken van deze

schatten in de natuur door deze olie aan ons lichaam toe te voegen.  

De oliën worden uit de planten gewonnen door een stoomdestillatieproces of compressie. 

Vettige plantaardige oliën, zoals bijvoorbeeld olijfolie, worden verkregen uit de vettere delen

van een plant, zoals de noten, zaden en pitten. 

Etherische oliën worden verkregen uit de wortels, schors, bloemen, bladeren, hars, etc. en zijn

niet vettig, maar vluchtig. 
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F A S H I O N  A N D  L I F E S T Y L E  B A Z A A R

OP DE HUID

Hoe gebruik je de olie?

6

Dus door inademing. Bij de Premium Starter Kit zit een diffuser van hoogwaardig

materiaal en dat is een hele goede manier om de oliën in de lucht te verspreiden en tot

je te nemen. Deze diffuser verspreidt de oliën koud, waardoor al het goede in de olie

aanwezig blijft. Je kunt de oliën echter ook op je handen smeren en dan je handen over

je mond en neus ‘cuppen’ en het aroma inademen. 

Direct inhaleren uit het flesje kan ook.  

De zeer kleine geurmoleculen worden in de neusholte waargenomen door zenuwcellen,

die vervolgens elektrische prikkels doorgeven aan je hersenen. 

Dit gaat via het limbisch systeem in je hersenen. De structuren in het limbisch systeem

zijn betrokken bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen. Dus ook op

emotioneel en mentaal gebied zijn de oliën heel goed om in te zetten. 

1. Aromatisch

Je kunt de olie aanbrengen op de huid. De oliën worden super snel in de bloedbaan

opgenomen via je huid. De moleculen van de oliën zijn namelijk zeer klein. Binnen 26

seconden is de olie traceerbaar in het bloed en na ongeveer 20 minuten heeft de olie

elke cel in je lichaam bereikt. 

Sommige oliën mogen puur gebruikt worden, anderen moeten verdund worden.  

Bij lichamelijke ongemakken, kun je de olie daar smeren waar nodig. Het is echter ook

mogelijk om de oliën te smeren op reflexpunten op de voetzolen bijvoorbeeld. 

Gebruik je de olie voor de emotionele werking, dan kun je de olie eventueel smeren op

de plek van een chakra (energiecentrum in het lichaam). 

2. Via de huid

Je kunt de oliën op verschillende manieren tot je nemen. Kies wat voor jou het beste

werkt.
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F A S H I O N  A N D  L I F E S T Y L E  B A Z A A R

OP DE HUID
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Dus door ze echt in te slikken via een zelfgevulde capsule, door ze in je drinkwater te

druppelen of ze in gerechten te gebruiken. Niet alle oliën zijn geschikt voor inname, maar

er is een schema waarop precies staat welke je wel en niet kunt innemen. De oliën van

Young Living met de witte labels, de plus-oliën, zijn sowieso officieel goedgekeurd door

de FDA voor inname. 

Bij Young Living zijn ook lege plantaardige capsules te verkrijgen die je kunt gebruiken

om te vullen met olie, zodat ze makkelijk in te nemen zijn. Heel handig! 

3. Door inname

De oliën doen op verschillende niveaus hun werk. Zowel op lichamelijk als mentaal,

emotioneel en spiritueel vlak zijn er oliën om in te zetten.  

En het is ook zo dat elke olie op meerdere niveaus werkt.  

Zo is Lemon essential oil bijvoorbeeld een hele goede schoonmaker voor je huid en je

lichaam, maar deze kan ook ingezet worden om vrolijker te worden of meer gefocust te

kunnen werken. Multi-inzetbaar dus! 

Lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel

This is the 
good stuff

© 2018 Oil up | www.oil-up.nl



F A S H I O N  A N D  L I F E S T Y L E  B A Z A A R

Deodorant
2 el kokosolie (niet ontgeurd) 

1 el shea boter 

1/2 el bijenwas 

1 el baking soda (zuiveringszout) 

2 druppels vitamine E Acetaat 

5 druppels Purification of Rosemary essential oil 

-Smelt de kokosolie, de shea boter en de

bijenwas au bain marie. 

-Laat iets terugkoelen en voeg dan de baking

soda en de vit.E toe 

-Goed roeren en nog ietsje terug laten koelen. 

-Tot slot de etherische olie erbij en bewaren in

een glazen potje. Gebruik als creme onder je

oksels.

Body butter

Stick?

Als je de deo graag in

een stick gebruikt,

neem dan 1 el bijenwas

voor meer stevigheid.

Body scrub

1/2 cup kokosolie 

1/2 cup shea boter 

10 druppels essential oil bijv. Grapefruit

(let op dat je geen citrusoliën gebruikt

als je daarna de zon in gaat). 

-Smelt de kokosolie en de shea boter au

bain marie en laat weer terugkoelen

totdat het weer gaat stollen, maar nog

niet helemaal hard is. 

-Doe de essential oil erbij en klop het op

met een elektrische mixer. 

-Bewaren in een glazen pot 

1 cup fijne kristalsuiker 

4 eetl. V-6 olie 

8-10 druppels essential oil, bijvoorbeeld: 

6 druppels Ylang Ylang en 4 druppels Orange 

10 druppels Stress Away 

4 druppels Cinnamon en 6 druppels Orange. 

-Doe alles samen in een mengkom en meng

heel goed. 

-Bewaar in een glazen pot en gebruik onder de

douche als laatst (dus na het wassen). 

8

Recepten cosmetica 

DIY
© 2018 Oil up | www.oil-up.nl
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Oogcreme

DOUCHE MOUSE

•Neem een fles met schuimpomp van 250 ml en vul die met ongeveer 50 ml

Dr. Bronners liquid soap baby mild. 

•Doe er 15 druppels Thieves essential oil bij en meng goed. 

•Vul aan met gekookt en afgekoeld water (of gedestilleerd water) 

1 eetl. kokosolie 

1 eetl. shea boter 

1 eetl. aloe vera gel 

6 druppels Frankincense essential  

Neem het basisrecept van de schuimende handzeep en kies zelf een fijne

combinatie aan etherische olie. Bijvoorbeeld: 

• 8 Ylang Ylang, 6 Geranium en 4 Peppermint. 

• 15 Eucalyptus, 5 Rosemary en 5 Peppermint.

• Smelt de kokosolie en de shea boter au bain marie 

• Voeg de aloe vera gel toe en roer heel goed 

• Laat wat terugkoelen en voeg de Frankincense toe 

• Door blijven roeren totdat het zover gestold is dat de

lichtere delen niet meer naar boven drijven. 

• Bewaar in een (donker) glazen potje 

9

Handzeep

Douche mouse

Create

l | l l

© 2018 Oil up | www.oil-up.nl



DOUCHE MOUSE

1 el bijenwas 

1 el cacaoboter 

1 el kokosolie 

1/2 theel V-6 olie 

5 druppels Peppermint essential oil 

2 druppels vit. E acetaat 

• Smelt de bijenwas, de cacaoboter en de kokosolie au bain marie 

• Voeg de V-6 olie toe en laat iets terugkoelen 

• Voeg vervolgens de vit. E en de Peppermint toe en giet in lege lipsticks of in

kleine potjes. 

• Wil je gekleurde lip balm? Voeg dan bijvoorbeeld wat rode bietenpoeder toe.

Gezichtsolie
50 ml V-6 olie 

6 druppels Geranium essential oil 

6 druppels Frankincense 

3 druppels Melrose 

• Doe dit allemaal door elkaar in een

donker glazen flesje met pipetje en

gebruik als dag- en/of

nachtverzorging op je gezicht. 
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Lip balm

Gezichtspeeling
1 theel. baking soda 

1/2 theel. honing 

1-2 dr. essential oil (bijv. Lavender of

Frankincense) 

• Maak een papje van deze

ingrediënten en masseer je gezicht

hiermee. Laat het eventueel nog 5-10

minuutjes op je gezicht zitten en

spoel dan af met water. 

• Heb je last van een onzuivere huid?

Probeer dan Lemon essential oil. Let

op! Na het gebruik van Lemon oil de

komende 12 uur niet in de zon. 

All natural

© 2018 Oil up | www.oil-up.nl



F A S H I O N  A N D  L I F E S T Y L E  B A Z A A R

Tijdens de nacht
10 druppels Lavender, 10 druppels Stress Away, 10

ml V-6 basisolie. 

10 druppels Lavender, 10 druppels Cedarwood, 10

ml V-6 basisolie. 

7 druppels Lavender, 7 druppels Cedarwood, 7

druppels Peace & Calming, 10ml basisolie 

Voor baby's eventueel: 1-2 druppels Gentle Baby,

10 ml V-6 basisolie.  

Neem een van bovenstaande recepten en rol

onder de voetzolen 

Spijsvertering

3  M A N I E R E N  O P

10 druppels DiGize

10 druppels Peppermint (of één van deze twee)

10 ml V-6 basisolie. 

Aanbrengen op de buik.

10 druppels Peppermint

10 druppels Lemon

10 ml V-6 basisolie.

Rollen in het kuiltje achter in de nek

en op de polsen. Inhaleer vanaf de

polsen.

Maanden met de R
10 druppels Thieves

10 druppels Frankincense

10 ml V-6 basisolie

Aanbrengen op de voetzolen.

Focus/schoolPollen in de lucht

10 druppels Peppermint

10 druppels Lemon

10 druppels Lavender

Eventueel nog 10 druppels Copaiba

30-40 druppels V-6 olie. 

Rollen achter de oren, op de

neusvleugels en in het kuiltje achter

in de nek. 

Rollers maken

11

Spieren & Gewrichten

10 druppels PanAway 

0 druppels Copaiba 

10 druppels Peppermint 

Afvullen tot 10 ml met V-6 olie. 

Gebruik plaatselijk op spieren en

gewrichten. 

Ondersteuning huid
10 druppels Frankincense 

10 druppels Lavender 

Afvullen tot 10ml met V-6 olie.  

Gebruik op de huid om het zelfherstellend

vermogen te ondersteunen. Let op! Smeer

niet in een wond, maar er omheen. 

© 2018 Oil up | www.oil-up.nl



Adem vrij

Na de beet

10 druppels R 

10 drupppels Peppermint  

evt. nog 10 druppels Lemon 

Tot 10 ml afvullen met V-6 basisolie 

Rol op keel, borst en/of neusbrug 

Ook erg fijn voordat je gaat sporten

voor meer lucht. 

10 druppels Peppermint 

10 druppels Purification 

10 druppels Lavende 

Tot 10 ml afvullen met V-6 basisolie 

Op de muggenbult of insectenbeet

rollen 

10 druppels Purification 

10 drupppels Lavender 

evt. nog 10 druppels Melrose 

Tot 10 ml afvullen met V-6 basisolie 

Rollen rond het oor tot in de hals. 

LET OP! Niet IN de oren druppelen. 

Happy day starter

10 druppels Orange 

10 drupppels Stress Away 

5 druppels Peppermint   

Tot 10 ml afvullen met V-6 basisolie 

Rollen achter de oren en aan de

binnenkant van de polsen. 

12

Oren

Happiness perfume

10 druppels Grapefruit 

10 druppels Joy 

10 druppels Bergamot 

Tot 10 ml afvullen met V-6 basisolie 

Rollen achter de oren en aan de

binnenkant van de polsen. 

Experimenteer zelf met geurcombinaties

voor jouw personal perfume blend! 

Alle dagen heel druk

10 druppels Lavender 

10 drupppels Vetiver 

10 druppels Cedarwood   

30 druppels V-6 basisolie 

Rollen achter in het kuiltje van de nek

en aan de binnenkant van de polsen. 

Voeg eventueel nog 10 druppels Clarity

en 10 druppels V-6 basisolie toe voor

extra focus. 

Let it go!

10 druppels Frankincense 

10 druppels Stress Away 

10 druppels Copaiba 

Tot 10 ml afvullen met V-6 basisolie 

Rollen achter de oren en aan de

binnenkant van de polsen. 

Buzzzzz off

10 druppels Purification of Citronella 

10 druppels Peppermint 

10 druppels Thieves 

10 druppels Lavender 

Tot 10 ml afvullen met V-6 basisolie 

Rollen in de nek, op polsen, knieholtes

en enkels 
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Peppermint
Opwekkend, verfrissend 

en vita liserend

Gebruik een paar druppels op je buik om

een normale spijsvertering te ondersteunen

Inhaleer voor en beter concentratie of een

fijne oppepper bij een middagdip.

Breng aan op vermoeide en gespannen

delen van je lichaam.

Gebruik in de diffuser voor een heerlijk

friszoet aroma (evt. met andere oliën erbij)

Doe bij warm weer een druppel in de

knieholtes en de nek ter verkoeling. 

Inhaleer tijdens het vliegen of autorijden

om je lekkerder te voelen.

Lemon
Opwekkend, zuiverend, 

antioxidant

Bevat 68% d-limonene, een krachtig

antioxidant 

Gebruik in de diffuser om een zonnige sfeer te

creëren in huis.

Inhaleer voor meer focus en alertheid.

Voeg aan een glas drinkwater een heel klein

beetje zout toe en een druppel Lemon. 

Gebruik een druppel om stickers of kauwgom

te verwijderen.

Gebruik de Lemon plus in salade dressings,

gebak of sauzen. 

Heel fijn in je zelfgemaakte

schoonmaakmiddelen.

Lavender
Kruidig, ka lmerend en ontspannend

Vermeng 8 druppels in een handje Epsom

zout en doe het in je badwater

Gebruik een paar druppels in de diffuser

voordat je gaat slapen. Eventueel in

combinatie met Stress Away of Cedarwood.

Voeg toe aan een basis massageolie zoals de

V-6 olie voor een ontspanningsmassage.

Breng een paar druppels aan op de voetzolen

ter ontspanning.

Doe een paar druppels in dagcreme

Gebruik op de huid om het herstellend

vermogen van de huid te bevorderen.

13

Starter Kit Oils
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PanAway
Verfrissend, verlichtend 

en oppeppend

Gebruik een paar druppels op

gespannen en vermoeide spieren en

gewrichten. Eventueel in combinatie

met Copaiba en/of Peppermint.

Vermeng met wat basisolie zoals de V-6

voor een massage na het sporten of

werken.

Breng een paar druppels aan op een

stijve rug.

Breng een paar druppels aan op je

slapen bij een middagdip.

Tijd van de maand: doe een paar

druppels op je buik ter ondersteuning.

Verfrissend, schoon, oppeppend

Gebruik in de diffuser om nare luchtjes

tegen te gaan. 

Gebruik in de diffuser in de muggentijd.

Gebruik 3 druppels in het vakje van de

wasverzachter (zonder wasverzachter)

om de was op te frissen.

Gebruik in de diffuser in de maanden

met de R gecombineerd met Thieves

bijvoorbeeld.

Smeer rond de oren tijdens het

opstijgen en dalen in het vliegtuig.

DiGize
Kruidig, verlichtend

Gebruik deze olie op je buik om een

normale spijsvertering te ondersteunen

Gebruik deze olie op je voetzolen om een

normale spijsvertering te ondersteunen. 

Zet in om ook emotionele gebeurtenissen

te kunnen "verteren". 

Smeer op de borst bij vastzittende hoest. 

Te veel of te pittig gegeten? Een drupje

DiGize in je drinkwater of op je buik is

dan een goed idee.

Purification
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Ba lsemachtig, ka lmerend, troostend en 

verzachtend

Gebruik een druppel op de slapen en in

het kuiltje van de nek en/of op de kruin

voor een betere concentratie en om beter

bij jezelf te kunnen blijven.

Voeg een aantal druppels toe aan je dag-

en nachtverzorging. Super voor je huid!

Gebruik in je diffuser tijdens

meditatie/yoga of voor een positieve sfeer

in huis.

Vermeng een paar druppels met een

handje Epsom zout en voeg het toe aan je

badwater.

Doe 2 druppels in wat basis olie zoals V-6

en masseer je nagels en nagelriemen

ermee.

Copaiba

Houtachtig, troostend, 

rustgevend en aardend

Gebruik in de diffuser voor een heerlijke

relaxte sfeer in huis. Goed te combineren

met Frankincense. 

Gebruik in een beetje V-6 basisolie als

baardolie.

Inhaleer voor een troostend en aardend

gevoel.

Gebruik deze olie op vermoeide en stijve

spieren en gewrichten. 

Gebruik deze olie om emotioneel te

aarden.

Thieves
Beschermend, kruidig, winters

Gebruik dagelijks op de voetzolen in de

maanden met de R.

Doe 3-4 druppels in de diffuser

gecombineerd met bijvoorbeeld 3

druppels R.C., Purification, Lemon of

Peppermint in de maanden met de R.

Diffuse om schimmelluchtjes te

verwijderen in vochtige ruimtes.

Gebruik in je zelfgemaakte

schoonmaakmiddel of handzeep.

Smeer het verdund met een basis olie

zoals de V-6 op je keel om te

verzachten.

Frankincense
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R.C.
Zuiverend, lucht, fris.

Gebruik in de diffuser om vrij te kunnen

ademen.

Smeer op keel en borst bij snurkende

mannen en vrouwen. 

Gebruik in de diffuser in de maanden

met de R, eventueel gecombineerd met

Thieves of Peppermint.

Gebruik op je borst voordat je gaat

sporten. 

Gebruik op je borst als je emotioneel

meer lucht nodig hebt.

Stress Away
Friszoet, ka lmerend, rustgevend

Gebruik in de diffuser om een rustige

sfeer te creëren.

Gebruik in de diffuser voordat je gaat

slapen.

Breng een druppel aan achter de oren,

en aan de binnenkant van de polsen.

Inhaleer de olie voor een

rustmomentje of bij acute stress.

Vermeng een aantal druppels met wat

Epsom zout en voeg toe aan je

badwater.

Vermeng een paar druppels met wat

basisolie zoals de V-6 voor een

ontspanningsmassage.

Orange plus
Vrolijk, rust, fris

Voeg een druppel Orange en een klein

beetje zout toe aan een flink glas

drinkwater.

Voeg een druppel toe aan het beslag van

zelfgemaakt gebak of dessert.

Gebruik in de diffuser voor een luchtige,

rustige, vrolijke sfeer.

Deze olie is een favoriet bij kinderen!

Gebruik hem in dressings en sauzen.

Inhaleer deze olie bij sombere buien om

de lucht te klaren.

16© 2018 Oil up | www.oil-up.nl



Premium Starter Kit

Door het kopen van deze kit bespaar je ongeveer € 80,00. Er zit namelijk voor ruim 
€ 250 aan productwaarde in deze kit. Je kunt met een starterskit beginnen, maar het is 
ook mogelijke om losse oliën te bestellen.Tal van oliën om uit te kiezen! Wat wil jij?

Deze olie zit in de kit

Stress Away, Thieves, Lavender,

Lemon, Frankincense, Copaiba, 

PanAway, Peppermint, DiGize,  

RC, Purification, Orange. De

samenstelling kan t.z.t. wijzigen.

Extra bij deze kit

Twee sachets NingXia Red,

Aroma Glide Roller Fitment, 10

mini-flesjes, documentatie,

luxe opbergdoos.

Dew Drop Diffuser

Een diffuser van hoogwaardig

plastic. Deze kan aangezet

worden met een paars/blauw

licht of zonder licht.

Liever een kit met 

een aria diffuser?

Dat kan ook! 

De Premium Starter Kit is  ook te verkrijgen  

met deze prachtige Aria Diffuser.  

De inhoud van de kit is verder hetzelfde 

als die van de kit hierboven, alleen de  

diffuser is anders.

K i tp r i j s  

€  1 7 1 ,52  

 Incl. B.T.W.

Prijs kit € 278,60 incl. btw 

Je bespaart € 150,00!
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Diffusercombinaties deel 1

3 druppels Lemon 

3 druppels Peppermint

L I E V E R  E E N  K I T  M E T  
E E N  A R I A  D I F F U S E R ?

Maak de diffuser schoon

door de binnenkant met

water om te spoelen en

er dan met een

keukenpapiertje

doorheen te gaan. Af en

toe het rondje op de

bodem van het reservoir

met een wattenstaafje

schoonmaken.

Clean

Goedemorgen!

5 druppels Stress Away 

3 druppels Peppermint

Ontladen en opfrissen

3 druppels Stress Away 

2 druppels Lavender

Slaap lekker Even tot rust komen

4 druppels Frankincense 

2 druppels Lavender

3 druppels Thieves 

3 druppels Purification

5 druppels Stress Away 

3 druppels Orange

Happiness

3 druppels RC 

3 druppels Peppermint

Vrij ademen Bij jezelf blijven

3 druppels Frankincense 

3 druppels Copaiba

3 druppels Thieves 

3 druppels Peppermint

Frisse neus

2 druppels Peppermint 

2 druppels Lavender 

2 druppels Lemon

Pollentijd Fris en fruitig

3 druppels Orange 

2 druppels Lemon

Weerstandmix
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Diffusercombinaties deel 2
Een aantal voorbeelden 
van de vele mogelijkheden.

3 druppels Blue Spruce 

3 druppels Pine

Het is leuk om zelf lekker te

spelen met

geurcombinaties. Om te

ruiken of iets bij elkaar past,

houd je de open flesjes

naast elkaar voor je buik ter

hoogte van je navel.

Vervolgens cirkel je

omhoog richting je neus.

Lekker? 

Zelf combineren

Boswandeling

3 druppels Grapefruit 

3 druppels Orange

Zomer in je bol

3 druppels Ylang Ylang 

3 druppels Orange

In the mood Good night

3 druppels Cedarwood 

2 druppels Lavender

3 druppels Orange 

3 druppels Thieves
3 druppels Joy 

3 druppels Lemon 

2 druppels Lavender

Spa at home Let it go!

3 druppels Stress Away 

3 druppels Release

3 druppels Lime 

3 druppels Peppermint

Mojito

2 druppels Peppermint 

3 druppels Joy 

3 druppels Lime

Happy go lucky Sensual peace

3 druppels Bergamot 

3 druppels Ylang Ylang

Christmas time
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Bestelopties
Wil je graag een starterskit of wat anders bestellen? Neem dan even contact op met

mij via info@oil-up.nl of bel 06-24516124. Dan maak ik het voor je in orde.  

Wanneer je via mij bestelt, word ik jouw sponsor, oftewel jouw aanspreekpunt voor

vragen omtrent het gebruik van de olie. Tevens krijg je een welkomstpakketje, zodat

je meteen goed aan de slag kunt en optimaal van je oliën kan gaan genieten. 

Retail 

klant

Lid

Lid 
met ER

Als je een detailhandelklant-account aanmaakt, kun je losse

producten bij Young Living bestellen. Je betaalt dan de normale

klantenprijzen. Met dit account kun je geen starterskit kopen en

krijg je geen distributeurskorting. GEEN goede optie dus. Deze

raad ik dus ook  nooit aan. 

Iedereen kan lid ofwel wholesale member worden bij Young Living. Je

hebt dan WEL de mogelijkheid om een Premium Starterkit te kopen

tegen een aantrekkelijke prijs en je kunt verder alles kopen met 24%

distributeurskorting. Je zit verder nergens aan vast. Als je eenmalig wat

koopt is dat prima en als je vaker wat koopt ook. Dit is een veel betere

optie dan optie 1. 

Je kunt ook een wholesale member account aanmaken en tevens

het Essential Reward programma nemen (ER). Als je dit doet geniet

je van de 24% korting en je krijgt ook nog een korting op de

verzendkosten. Je spreekt in dit geval af om elke maand voor

minimaal 50PV (45-55 euro) te kopen bij Young Living en dan spaar

je punten over alles wat je koopt. Die punten kun je dan weer

inleveren tegen gratis product. Een soort "zegeltjes sparen" dus :-).  

Je kunt dit maandelijkse programma heel gemakkelijk op elk

moment telefonisch of per e-mail opzeggen zonder opzegtermijn of

iets dergelijks. Geen addertjes, geen fratsen. Daar doet Young Living

gelukkig niet aan! Dit is de beste optie in mijn ogen. 

Op de volgende pagina zie je hoeveel je spaart en welke cadeautjes

je krijgt. Geef altijd mijn nummer op bij de referentie: 3074032. En

uiteraard kan ik je helpen met bestellen.Beste keuze

B e s t e l  o p  d e  j u i s t e  m a n i e r  v o o r  e x t r a  v o o r d e e l .
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Als je regelmatig wat bestelt bij Young Living , is het een goed idee om een Essential Rewards

programma te nemen . Je bespaart dan op de verzendkosten en je spaart ook nog voor gratis oliën !

Hoera ! Vraag mij even om meer informatie en om je te helpen .

Essential Rewards 
S P A R E N  VOO R  G R A T I S  P RO D U C T E N

NA  3  MAANDEN

L I DMAA T SCHAP

Ben je 1-3 maanden lid, dan spaar je 10% van je aankopen in punten.10%
20%
25%

Ben je 4-24 maanden lid, dan spaar je 20% van je aankopen in punten.

Vanaf 25 maanden lid spaar je 25% van je aankopen in punten.

NO G  M E E R  C A D E A U T J E S !

Naast het feit dat je punten spaart die in te leveren zijn tegen gratis producten, krijg je ook

nog de loyalty gifts van Young Living. Leuk!

NA  6  MAANDEN

L I DMAA T SCHAP

NA   9   MAANDEN

L I DMAA T SCHAP

NA  1 2  MAANDEN

L I DMAA T SCHAP

Loyalty gifts

Exclusive loyalty blend

Gratis olie!
B i j  Y o u n g  L i v i n g  k u n  j e  f i j n  s p a r e n  v o o r  g r a t i s  p r o d u c t e n .
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Aan de slag met je kit
J e  h e b t  j e  k i t  b i n n e n .  

E n  d a n ?

Heb jij je starterskit al ontvangen? Hier volgen 10 stappen om direct aan  de slag te kunnen met je

starterskit. Je hoeft ze echt niet allemaal tegelijk te doen. Begin rustig bij stap 1 en kijk hoe ver je

komt. Gun jezelf de tijd om de mogelijkheden van de oliën te leren kennen. En begin rustig aan.

Start low & go slow!

1. Pak de kit uit. Open alle flesjes en ruik er even aan. Vergeet vooral de dubbele bodem van de

doos niet! Doe van de olie die je het lekkerst vindt ruiken een drupje achter je oren en op je

polsen en kijk in de bijgeleverde documentatie waar de olie voor is. Wil je graag nog wat

uitgebreidere informatie over die olie? Zoek dan op Google of Pinterest (vul in de zoeker

bijvoorbeeld in "Young Living Thives"). 

2. Vul het reservoir van de diffuser met water tot net onder het rode dopje bij de Dewdrop of het

streepje bij de Aria en voeg 2 druppels Peppermint en 3 druppels Stress Away toe (of kies een

andere combi die jou fijn lijkt). Zet hem aan en geniet. Bij de Dewdrop doe je dat met het

knopje op de voorkant. Bij de Aria doe je dat met de afstandsbediening. 

3. Neem het blauwe flesje, de PanAway (of een andere olie naar keuze) en haal daarvan de witte

druppelaar af. Dit doe je door de dop als flessenopener te gebruiken, dan komt de witte

druppelaar los. Zet het metalen rollerballetje dat je in je kit ontvangen hebt losjes op de

opening van de fles en draai vervoglens de zwarte dop er heel stevig op. Nu zit het rollerballetje

vast in het flesje. Als je de roller er weer af wil halen gebruik je de dop als een flessenopener. 

4. Neem de zakjes NingXia Red en zet ze in de koelkast voor morgen. Neem 's ochtens bij je

ontbijt een zakje NingXia Red. Heerlijk en super goed voor je! 

5. Doe een druppel Peppermint op de muis van je hand en wrijf even in je handen. Zet je

handen over je mond en neus als een kommetje, sluit je ogen en inhaleer diep. Dit is de

Peppermint rush! 

Laat de olie niet in je ogen komen. En doe dit niet in de avond, want dan kan het zijn dat je niet

kunt slapen. Deze Peppermint rush is pefect tegen een middagdip. 
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6. Zoek op Pinterest of via Google iets op over het gebruik van de oliën. Je zult zien dat er dan

een schat aan tips tevoorschijn komt door bijvoorbeeld te zoeken op deze manier: "Young

Living body scrub" of "Young Living Peppermint" of "Young Living Sleep". 

7. Maak iets van de olie met een recept uit dit magazine of een recept dat je opgezocht hebt. 

8. Maak een boodschappenlijstje van de dingen die je wellicht naast de oliën nog nodig hebt

om je olie optimaat te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld: kokosolie, shea butter, rollerflesjes,

inhalers. En bestel eventueel vast wat online. 

9. Pak je inloggegevens van Young Living erbij, vul ze in op de laatste pagina van dit magazine

en log vervolgens in via onderstaande link: 

http://www.youngliving.com/vo/#/login 

Neus even rond in het Virtual Office. Een éénmalige bestelling kun je plaatsen bij Quick order

of Snelle Bestelling in het linker menu. Wil je graag lagere verzendkosten en ook punten voor

gratis olie sparen, dan bestel je via Essential Rewards. Wil je daar meer over weten, vraag het

mij dan even. In je Virtual Office kun je verder heel veel informatie over Young Living vinden en

kun je ook de producten en prijzen opzoeken (gaat heel makkelijk bij de zoeker in Quick

Order/Snelle bestelling. 

10. Bezoek mijn website www.oil-up.nl en kijk of je je eventueel wil aanmelden voor een gratis

workshops. Je kunt ook kijken op dropsomeoil-university.nl voor fijne informatie over de oliën

en andere producten. 

Verdunnen
Sommige oliën van Young Living kun je beter verdund gebruiken. Vooral bij een gevoelige huid

en bij kinderen is verdunnen aan te raden. Dat verdunnen doe je met een draagolie zoals

kokosolie, olijfolie, amandelolie, jojobaolie, avocado-olie of de hele fijne V-6 basisolie van Young

Living. Die laatste gebruik ik zelf heel veel. Houdt het verdunningsadvies op de flesjes van de

etherische olie aan en verdun daarna nog verder naar leeftijd volgens onderstaande tabel.

LEEFTIJD 

0-1 jaar 

2-6 jaar 

7-12 jaar 

12+

VERDUNNING 

1:8, dus 1 dr. essential oil op 8 dr draagolie 

1:3, dus 1 dr. essential oil op 3 dr. draagolie 

1:1, dus 1 dr. essential oil op 1 dr. draagolie 

Volg het advies op het etiket op

Dit is slechts een richtlijn vanuit

Young Living. De ene persoon

is gevoeliger dan de ander, dus

start bij twijfel altijd rustig aan en

verdun dan meer.

18

Start low & go slow

© 2018 Oil up | www.oil-up.nl



Emoties & affirmaties

De emotie-oliën kun je op de huid gebruiken, inhaleren of in de diffuser doen. 

Wanneer je de olie smeert, dan kun je er voor kiezen om deze ter hoogte van de bijbehorende

chakra's te smeren. Maar ook smeren op de polsen of in de nek is prima. De bijbehorende

chakra's staan bij de olie vermeld. Hieronder vind je een plaatje met de chakra's. Sommige oliën

kunnen overdund gesmeerd worden, anderen kun je beter verdunnen. Op de fles staat een

verdunningsadvies. Voor kinderen houd je de verdunningstabel aan. 

Hoe gebruik ik de emotie-oliën?

chakras

Wortel-/stuitchakra

De etherische oliën van therapeutische kwaliteit die Young Living biedt, zijn ook heel mooi in te

zetten op emotioneel niveau. Gary Young heeft prachtige blends, ofwel mixen, gemaakt ter

ondersteuning bij diverse emoties. De naam van de blend zegt meestal al genoeg, maar ik geef

je op de komende pagina's nog wat uitgebreidere informatie over een aantal van de vele

olieblends. 

Je ziet ook dat ik er een affirmatie bij gezet heb. Een affirmatie is een positieve zin die je tegen

jezelf kunt zeggen op het moment dat je de olie gebruikt. Liefst hardop, maar als je ergens bent

waar dat niet kan, dan kun je het ook in jezelf opzeggen. Door deze zin tegen jezelf te zeggen,

integreert de olie en dat waar hij voor staat, nog sterker. 

Sacraal- /buikchakra

Zonnevlecht chakra

Hartchakra

Keelchakra

Derde oog chakra

Kruinchakra

Ik ben / Ik heb

Ik voel

Ik kan / Ik wil

Ik bemin / Ik word bemind

Ik spreek / Ik word gehoord

Ik zie

Ik weet

Emoties
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Ondersteunt bij het beter kunnen accpeteren van jezelf en anderen en bij het

zelf kiezen om de situatie niet bepalend te laten zijn voor je gemoedstoestand.

Deze mix kan ook helpen om uitstelgedrag en ontkenning te overwinnen. 

Bevat:  Frankincense, Royal Hawaiien Sandalwood, Geranium, Blue Tansy,

Neroli, Coriander, Bergamot, Ylang Ylang. 

Chakra:  Opent zonnevlecht- en hartchakra.

Acceptance
"Ik kies voor acceptatie, zodat ik weer krachtig verder kan."

Deze heerlijk geurende mix geeft kracht en vertrouwen. Het

ondersteunt je bij het zien van je eigen potentieel en bij het

geloven in en vertrouwen op je eigen kunnen. Het helpt je

om gevoelens van wanhoop en onbereikbaarheid los te

laten. 

Bevat:  Blue Spruce, Idaho Balsam Fir, Frankincense,

Coriander, Bergamot, Ylang Ylang, Geranium. 

Chakra:  Brengt alle chakras in balans. Opent kroon-, keel- en

hartchakra.

Believe
"Ik geloof in mezelf en mijn kunnen."

Deze inspirerende mix van vele etherische oliën helpt je om je innerlijk

bewustzijn en ontwaking teweeg te brengen, zodat je in gaat zien wat je

passie, je doel, je missie is. Laat deze olie jou helpen om je ware aard weer te

hervinden en te kunnen omarmen. 

Bevat:  Joy, Present Time, Harmony, Forgiveness, Dream Catcher. 

Chakra:  Opent keel- en derde oogchakra.

Awaken
"Ik ben wakker en bewust. Ik voel wat mijn doel is."

Deze mix versterkt en verheldert je dromen en de kracht en wil

om die dromen in doelen om te zetten. Een perfecte mix voor

onder andere ondernemers om te helpen met manifesteren. 

Bevat: Lavender, Sacred Frankincense, Melissa, Blue Cypress,

Hong Kuai, Idaho Blue Spruce, Ylang Ylang, Dream Catcher,

Believe, Blue Lotus. 

Chakra: Opent zonnevlecht- en hartchakra. 

Build your dream
"Ik zet mijn dromen om in doelen en kom in actie."
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Forgiveness
"Ik kies er voor mezelf voor om ................ te vergeven."

Dit is een troostende mix van etherische oliën die je helpt om 

een dankbare, tevreden en positieve houding aan te nemen

en daardoor ook negatieve gevoelens los te laten. 

Bevat:  Idaho Balsam Fir, Galbanum, Frankincense, Myrrh,

Ylang Ylang, Geranium, Bergamot, Coriander. 

Chakra:  Opent sacrale chakra, wortel- en hartchakra. 

Gratitude
"Ik ben dankbaar voor........"

Een prachtige mix die helpt om fysiek en emotioneel welzijn te bevorderen

door balans te brengen in de energiecentra van het lichaam, zodat je meer

flow en kracht ervaart. 

Bevat:  Geranium, Angelica, Bergamot, Lavender, Spruce, Ylang Ylang, Royal

Hawaiian Sandalwood, Hyssop, Palmarosa, Spanish Sage, Rose, Frankincense,

Jasmine, Lemon, Orange, Roman Chamomile, Coriander. 

Chakra:  Opent sacrale chakra.

Harmony

"Ik ben en blijf in balans."

Deze mix versterkt en verheldert je dromen en de kracht

en wil om die dromen in doelen om te zetten. Het helpt

je om je eigen talenten en mogelijkheden te zien en niet

in beperking te denken. Je hoogste potentieel wordt

duidelijk. 

Bevat: Lavender, Sacred Frankincense, Melissa, Blue

Cypress, Hong Kuai, Idaho Blue Spruce, Ylang Ylang,

Dream Catcher, Believe, Blue Lotus. 

Chakra: Opent zonnevlecht- en hartchakra. 

Highest potential
"Ik ben bereid mijn hoogste potentieel te zien."

Deze blend met een zeer hoge frequentie helpt je bij het loslaten 

van emoties die verbonden zijn aan pijnlijke herinneringen. 

Bevat:  Melissa, Angelica, Bergamot, Geranium, Lavender, Ylang Ylang,  

Frankincense, Lemon, Palmarosa, Jasmine, Helichrysum, Royal Hawaiian 

Sandelwood, Roman Chamomile, Rose, Coriander. 

Chakra:  Opent wortel-, sacrale-, zonnevlecht- en hartchakra.
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"Ik sta krachtig met beide benen op de grond."

De Inner Child mix is ontworpen om je te helpen om weer

dichter bij je authentieke zelf te komen, wat één van de eerste

stappen is richting emotionele balans.  

Bevat: Orange, Jasmine, Spruce, Tangerine, Royal Hawaiian

Sandalwood, Neroli, Ylang Ylang, Lemongrass. 

Chakra:  Opent sacrale chakra, zonnevlecht- en wortelchakra. 

Inner child
"Ik geef ruimte aan mijn innerlijke kind, mijn

echte zelf."

Een prachtige mix die opbeurend kan werken. Het brengt vrolijkheid en

plezier. Gebruik deze olie bijvoorbeeld eens op je hartgebied als je een

minder goede dag hebt. Je wordt er gewoon blij van! 

Bevat:  Bergamot, Lemon, Palmarosa, Ylang Ylang, Rose, Geranium, Jasmine,

Roman Chamomile, Coriander, Tangerine. 

Chakra:  Opent hartchakra, sacrale chakra en zonnevlecht chakra.

Joy
"Ik kies nu bewust voor plezier."

Deze oliemix stimuleert gevoelens van kracht,

zelfbeschikking en bescherming. Gebruik deze olie

bijvoorbeeld als je last lijkt te hebben van de (negatieve)

energie in je omgeving. Deze olie kan bijvoorbeeld ook

gebruikt worden als ondersteuning voor mensen die het

lastig vinden om zich uit te spreken. 

Bevat:  Spruce, Idaho Balsam Fir, Ylang Ylang, Cedarwood. 

Chakra:  Opent wortel- en keelchakra.

Sacred Mountain
"Ik ben veilig en beschermd."

Deze mix is ontspannend en brengt evenwicht. Emotionele chaos kan leiden tot 

slechte beslissingen. Deze olie kan je helpen om de realiteit aan te kunnen, 

uitdagingen met een krachtige en positieve instelling aan te pakken en kan je

ondersteunen bij het maken van de juiste keuze. 

Bevat: White Fir, Pine, Angelica, Spruce, Cedarwood, Juniper, Ylang Ylang. 

Chakra:  Opent hartchakra.

27

Grounding

© 2018 Oil up | www.oil-up.nl



Doelen Eerste maand

Tweede maand Derde maand

Keuzes, keuzes! Er zijn zo veel olietjes en andere producten, maar je kunt wellicht niet alles

tegelijk kopen en gaan gebruiken. Schrijf hieronder een aantal doelen op voor jezelf. Waar

zou jij aan willen werken op lichamelijk, emotioneel en/of spiritueel gebied? Zoek dan op wat

je daarvoor nodig hebt of vraag het aan mij en verdeel het dan over drie maanden. Zo kun je

rustig aan beginnen om uiteindelijk aan al je doelen te werken. Bijvoorbeeld...in de eerste

maand ga je voor toxic free cosmetica, in maand twee voor het aanpakken van je emoties en

in maand drie voor toxic free schoonmaken. Of ander voorbeeld...in de eerste maand werken

aan je hormoonbalans, in de tweede maand aan je spijsvertering en in de derde maand aan

je gezichtsverzorging. Maak je eigen feel good plan! Ik kan je er ook bij helpen uiteraard.

My feel good plan
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Some of my favorites
Copaiba vanilla  

shampoo &

conditioner 

Ruikt super lekker!

En werkt goed

zonder schadelijke

stoffen.

Fijne tandpasta 

zonder fluoride
Rug, nek & hoofd

Blijmaker! 

Mojito in de

diffuser

Ik slaap 

graag goed.

Energie en  

hormoonbalans.

Focus nodig? 

Peppermint!
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Gentle Baby 

Omdat ik het fijn

vind als mijn dochtertje

's nachts niet 

10x uit haar bed komt.

Voor m'n gezicht
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Notities
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Mijn YL ID: 
Mijn YL PIN: 
Mijn YL password: 
Mijn contactpersoon: 

Notities:

020-797 58 09 

klantendienst@youngliving.com
YL klantenservice:

Don't forget to remind yourself that gratitude is the best attitude!
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Marcia Hamelijnck 

www.oil-up.nl 

06-24516124


