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Helichrysum to uniwersalny olejek o wielu zastosowaniach. Jego produkcja jest droga. Olejki o 
cudownych właściwościach, które są drogie w produkcji, stwarzają pokusę dla dostawców do 
oszukiwania na różne sposoby. Mogą np. wziąć prawdziwy olejek  i rozcieńczyć go z bezbarwną, 
bezwonną substancją. Mogą też wydobyć olejek z podobnego gatunku rośliny, który jest niedrogi w 
uprawie i destylacji, a następnie zmanipulować nim w jakiś składnik, co może wydawać się nawet 
bardziej egzotycznym olejkiem poprzez usuwanie pewnych związków lub dodawanie syntetycznych 
związków w celu naśladowania zapachu lub smaku drogiego olejku, który  chcą skopiować.  
Mogą także obniżyć koszty destylacji  podwyższając  temperaturę lub ciśnienie, co znacznie skraca czas 
destylacji, a tym samym oszczędza robociznę i paliwo.  
Mogą także wydobywać niektóre olejki za pomocą rozpuszczalników petrochemicznych, które 
pozostawiają toksyczne ślady w gotowym olejku. Wszystkie te skróty i oszustwa powodują, że olejki 
mogą spełniać standardy smakowe lub zapachowe, nawet standard AFNOR, ale brakuje im pełnego 
zestawu związków koniecznych do uzyskania właściwości leczniczych oleju. 
 
Można by zsyntetyzować całkiem dobrą imitację helichrysu w laboratorium, które ściśle naśladowałoby 
jego zapach, ale nie zawierało żadnych właściwości terapeutycznych. Wystarczy połączyć odpowiednie 
proporcje składników syntetycznych i będziesz miał olejek, który dla większości osób będzie pachniał 
dokładnie jak helichrysum i to za ułamek kosztów produkcji naturalnego helichrysum. Jednak osoba z 
wyćwiczonym nosem nie dałaby się zwieść i od razu zauważyłaby różnicę. 
 
Jakiś czas temu Young Living otrzymało przesyłkę , która miała stanowić roczną dostawą helichrysum. 
Gdy tylko Gary Young  powąchał ten zapach od razu wiedział, że jest brak mu octanu nerylowego, 
głównego składnika.  Gary pokazał swoją analizę  doktorowi  Sue Chow, głównego chemika w Young 
Living Testing Laboratory, który przeprowadził  analizę pomiarów. Rzeczywiście, Gary miał rację. Nie było 
octanu nerylowego. 
 
Gary odrzucił przesyłkę i zwrócił ją dostawcy. Odmówił sprzedaży fałszywego olejku dystrybutorom 
Young Living, choć nikt nie wiedzielibyśmy o tym, nie poczulibyśmy różnicy,  nikt nie mia nosa eksperta, 
takiego jak Gary, nikt nie posiada chromatografu gazowy do analizy. Ta przesyłka została odrzucona, 
mimo że oznaczało to, że Young Living będzie musiała obejść się bez helichrysum przez dłuższy czas. 
Taka jest etyczność Young Living i jej założyciela. 
 
Jednak ta partia fałszywego helichrysu nie została zmarnowana.  Kiedy wrócił do dostawcy, został 
sprzedany innej firmie, która sprzedaje go jako helichrysum o jakości terapeutycznej.  Albo firma ta nie 
ma technicznej wiedzy, aby rozpoznać zmanipulowany, nieterapeutyczny olej naftowy i została oszukana 
przez swojego hurtownika, albo ta firma dobrze wie, ale nie ma dostatecznej uczciwości, by odmówić  i 
sprzedaje taki olejek. 
 
Więc skąd wiesz, że twój helichrysum jest dobry?  Jeśli nie masz wyszkolonego nosa ani 
zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego do analizy, nie możesz mieć pewności.  Jedynie  jeżeli znasz 
dostawcę, któremu możesz zaufać, a  który posiada odpowiednie kwalifikacje  by zidentyfikować 
czystość olejku oraz jego terapeutyczną jakość. 
 



W Young Living posiadamy i  tzw. know-how, jak i szczycimy się uczciwością.   kupujesz helichrysum  z 
Young Living , masz pewność że jest dobry o terapeutyczych właściwościach.  Kupując  z innej firmy, po 
prostu zgadujesz. 
 
* To oświadczenie nie zostało ewaluowane przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest 
przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. 


