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Apple pie ontbijttaartje
R E C E P T

Voor 2 taartjes van 12 cm
1 banaan
40 gram (glutenvrije) havermout
40 gram amandelmeel
2 eieren
2 el (lactosevrije) yoghurt of kwark
1 appel
Handje rozijnen (optioneel)
1 tl bakpoeder
1-2 druppels YL Lemon+ Bereidingswijze

Oven voorverwarmen op 180 graden.

 
Prak de banaan tot een smeuïge massa en voeg er alle ingrediënten aan toe,

behalve het appeltje. Schil de appel en snij ‘m in vieren en maak van 
2 partjes kleine blokjes, de andere 2 partjes snij je in dunne plakjes.

 
 

Voeg de blokjes toe aan je mengsel en verdeel het over
2 ingevette of met bakpapier bekleedde schaaltjes van 12 cm.
Versier het geheel met de plakjes, bestrooi je taartje met een

 beetje kaneel of speculaaskruiden en bak 'm in 25 a 30 minuten klaar.

Uiteraard is elke oven anders, varieer met de baktijd 
als je denkt dat het nodig is!

GENIET ERVAN SAMEN!
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WAT JE GEEFT,

KRIJG JE TERUG.

VERWEN HEM!



- 7ml parfum sprayflesje
-  5 druppels Northern Lights Black Spruce

- 5 druppels Valor
- 1tl Witch Hazel

- Vul aan met water

Sexy parfum

Na het scheren
- 15ml Jojoba olie

- 5 druppels Frankincense
- 5 druppels Bergamot

Spray het op je partner, en je zelfgemaakte sexy parfum

geeft hem een sexy boost vol zelfvertrouwen. 

Een heerlijke mix om zijn huid te verzorgen,

perfect voor na het scheren.
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VERGEET JE

ZELF NIET,

JE MAG ER ZIJN!



Kies een combi en doe 5 druppels van 
elke olie in een parfum sprayflesje van 7ml,
voeg er een theelepel Witch Hazel aan toe 

en vul aan met water.

In de mood voetenbad

Release & Tangerine
Abundance, Motivation & Envision

Inner Child & Stress Away
Ylang Ylang & Orange

Joy & Orange

Vul een voetenbad of teiltje met warm water
en voeg er 1 eetlepel magnesiumvlokken, 1 eetlepel

baking soda en 4 druppels Ylang Ylang aan toe,

Sexy parfum

Een heerlijke olie om voor je date night begint 
nog extra in de mood te komen!
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OEH LA LA!

TUSSEN DE

LAKENS!



Laten we eerlijk zijn, soms heb je als vrouw net iets meer nodig. 

Met de olien van Young Living maak je
 heel gemakkelijk je eigen glijmiddel.

Doe de olien in een 15ml flesje en vul deze aan met v6
en laat je verrassen en GENIET!

..

Glijmiddel

Lucy Libido Original Like we're just married

Libido on demand

Hot Nights

5 druppels Sensation
3 druppels Cypress

2-3 druppels Peppermint
1 druppels Orange

10 druppels Idaho Blue Spruce 
10 druppels Ylang Ylang

5 druppels Ylang Ylang
3 druppels Black Pepper

3 druppels Tea Tree
2 druppels Orange

5 druppels Orange
5 druppels Ylang Ylang
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LAAT JE

VERLEIDEN

DIFFUSER

COMBINATIES
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Jij & je partner

Sexy time Happy & Chill

Jij & Netflix

Energy date night

3 druppels Ylang Ylang
2 druppels Cinnamon Bark

1 druppel Orange

4 druppels Grapefruit
2 druppels Peppermint

3 druppels Cardamom
2 druppels Cedarwood
2 druppels Bergamot

Happy Single Verwen jezelf
3 druppels Frankincense

3 druppels Lemon
3 druppels Joy

3 druppels Lavender
w w w . i O l i e . n l



w w w . i O l i e . n l

MAAK JE

EIGEN

LOVE 

POTION!



Maak een keus uit onderstaande recepten, doe de olien
samen met 50 druppels v6 in een 10ml rollerflesje.

Smeer je mix aan de binnenkant van je dij, van het midden
tot aan je lies en ook 5 cm onder je navel. Veel plezier!

Trek je sexy lingerie aan

Sweet thing Sensational

Happy Ending

To The Point

Juicy

Mister Nice Guy

20 druppels Ylang Ylang
20 druppels Cypress
5 druppels Lavender

25 druppels Sensation
10 druppels Cypress
5 druppels Jasmine

20 druppels Joy
15 druppels Lime

10 druppels Cypress

20 druppels Clary Sage
15 druppels Cypress
10 druppels Orange

30 druppels Mister
5 druppels Idaho Blue Spruce

5 druppels Cypress

Shutran
Zoveel.Je.Wilt.
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HAPPY SEX

LIFE NEEDS

SOME EXTRA

ENERGY!



Ningxia Red is een anti-oxidanten drankje die lichaam
en geest ondersteunen bij verschillende processen voor

het hebben van een happy & healthy lifestyle.
Het zoete maar pittige drankje  zit bomvol superfoods
voor een gezonder lichaam van binnenuit en helpt vrije
radicalen neutraliseren die vrij komen bij ziekte & zeer.

Geinspireerd op Ningxia Red bevat Ningxia Nitro nog
meer essentiele olien en ingredienten om je lichaam &

geest nog meer energie te geven. Vergelijk het met
een energie drankje, maar dan de gezonde versie!

Ningxia Red

Ningxia Nitro
En geeft energie - dat kun je wel gebruiken bij je favoriete workout ;)

Wat extra support na jullie slapeloze nacht? Ningxia Nitro it is!
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NOG STEEDS

GEEN ZIN? 

ER IS ECHT

NOG HOOP!



Clary Sage
Deze single olie is in alle bovenstaande olieblends verwerkt. Clary Sage (scharlei)
bevat natuurlijke fyto-oestrogenen die de natuurlijke hormoonbalans
ondersteunen. Scharlei is rijk aan anti-oxidanten en bevat sclareol, wat zeer zeldzaam
is bij het destilleren van etherische oliën. Sclareol komt in grote mate overeen met de
chemische structuur van de hormonen en stimuleert hiermee ons lichaam meer
hormonen te produceren. De olie heeft een balancerend effect voor zowel mannen als
vrouwen. Scharlei activieert het zenuwstelsel en is zeer geschikt om depressies en
angsten tegen te gaan. Het kan ook gebruikt worden als seksueel stimulerend middel.
In de Oosterse geneeskunde staat scharlei bekend om het stimuleren van de circulatie
van de Chi (levensenergie).

Lady Sclareol
Deze etherische olieblend heeft een verleidelijke geur. De mix van etherische oliën in
deze blend zorgen voor een liefdevol gevoel in je hart. Ze zorgen voor emotionele
balans. Lady Sclareol bevordert een romantisch gevoel en intimiteit, de geur is
absoluut verleidelijk en werkt als een natuurlijk afrodisiacum, met name voor de
vrouw. Het laat seksuele energie weer stromen.

SclarEssence
SclarEssence essentiële olie is speciaal ontworpen voor de ondersteuning van een
gezond hormoonstelsel. Het kan ook steun bieden aan een normale functies van de
hormoonklieren en daardoor het algemeen welzijn van vrouwen. SclarEssence is ook
een natuurlijke stimulans voor romantiek en intimiteit. Gebruik het bijvoorbeeld in
massages.

Voor haar
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Voor hem
Mister
Deze mix werd oorspronkelijk geformuleerd om mannelijke hormonen in evenwicht te
brengen en om een gezonde prostaatfunctie te ondersteunen. Mister bevat
duizendblad, salie, mirte, venkel, lavendel en pepermunt. Als de libido tank van je man
bijna leeg is, is dit zeker een om naar te kijken om hem weer op te vrolijken! Breng aan
op de binnenkant van de dijen, het scrotum of de buik. Opmerking: veel vrouwen
vinden dat Mister ook helpt om hun hormonen in balans te brengen!

Shutran
Shutran is een olie die zijn gevoelens van mannelijkheid en zelfvertrouwen kan helpen
vergroten. Dit is een prachtige toevoeging aan de slaapkamer! Hij voelt mannelijker en
de dames zijn ook erg enthousiast over de geur. Dus heren, leer hoe je je diffuser kunt
gebruiken en verspreid dit voor het slapen gaan om haar te helpen zelfs in de
stemming te komen wanneer ze het misschien niet voelt .... Aanbevolen dagelijkse
toepassing: twee-drie druppels op de onderarm of rechtstreeks op het scrotum.

Idaho Blue Spruce
Deze olie heeft als eigenschap dat het de aanmaak van testosteron stimuleert.
Testosteron is het mannelijke geslachtshormoon wat bijdraagt aan een verhoogd
libido voor mannen maar ook bij vrouwen. 

Het geeft meer energie, mentale focus en motivatie. Zorgt voor meer zelfvertrouwen.
Heeft je partner het druk en zogenaamd geen tijd voor intimiteit? Met deze olie zal hij
meer ontspanning ervaren en worden zijn geslachtshormonen geprikkeld, wedden
dat hij nu wel tijd voor je wilt maken? ;)
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BEN JE 

NOG NIET

BEKEND MET

YOUNG LIVING?



Een Premium Starterkit + v6 olie is veelal de meest veelzijdige
manier om te starten! Je ontvangt een diffuser incl 12 olien.

Young Living heeft 12 olien uitgekozen die het meest populair
zijn bij gezinnen en je kunt hiermee je huidige medicijnkastje

gemakkelijk vervangen. Overal is een olie voor! 

Begin met een Starterkit!

Kijk voor meer
informatie 

over de Starterkit en 
andere producten op

www.iOlie.nl




