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THIEVES 
från 

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS 
 
 
Historiken bakom namnet 
 
Namnet ”Thieves”, som betyder ”tjuvar”, har en intressant historia. Under medeltiden 
härjades Europa svårt av pesten. Miljontals människor dog och det hände till och med att 
människor föll ner döda på gatorna. Eftersom pesten var så smittsam ville ingen ta i de 
smittade eller bära bort och begrava dem som dött, av rädsla för att själva drabbas av 
sjukdomen. 
 
Det fanns dock tjuvar som stal smycken från de döda kropparna och även bröt sig in i de 
sjukas hem för att stjäla, och som kunde göra det utan att de blev smittade.  
 
Några av de här tjuvarna greps och arresterades och blev av kungen dömda till döden om de 
inte berättade vad som gjorde att de inte hade blivit smittade. Det visade sig att de här 
tjuvarna var parfymörer och kryddhandlare som kände till de eteriska oljornas skyddande 
egenskaper. De hade använt sig av en blandning av eteriska oljor bestående av kryddnejlika, 
kanel, citron, eukalyptus och rosmarin som de smorde in sig med. Över huvudet bar de en 
ansiktsmask som de kunde andas igenom. Den här effektiva oljeblandningen fick därav 
namnet ”Thieves” . Kungen som lät arrestera tjuvarna och därmed gjorde denna upptäckt var 
Kung James, som sedermera lät översätta bibeln till engelska 1611??? 
 
Vetenskaplig undersökning 
 
Thieves har testats vid Weber State University för sina starka antimikrobiska egenskaper. 
Det har visat sig att Thieves kan ta död på upp till 99.96% av de luftburna bakterierna i ett 
rum.  
 
Oljan från kanelträdets bark har testats och jämförts med antibiotika och penicillin för att 
utvärdera hur effektiv den är mot bakterierna Escherichia coli och Staphylococcus aureus. 
Utvärderingen av denna undersökning visade att effekterna från kanelbarksoljan kunde 
jämföras med antibiotika och penicillin för bekämpning av dessa två bakterier.  
 
Thieves kan användas med liknande resultat. Under förkylnings- och influensaperioder kan 
man stryka oljan på fotsulorna (även på sina barns fotsulor) utan att behöva blanda ut den med 
vegetabilisk olja. Att göra detta innan man går till arbetet eller skickar iväg barnen till skolan 
kan hjälpa till att stärka immunförsvaret och minska risken att bli smittad av olika bakterier 
som kan finnas i omgivningen. Man kan också använda oljan i en doftspridare när man 
kommer hem efter arbete och skola för att skapa en ogynnsam miljö för eventuella bakterier 
som man har plockat upp under dagen. 
 
 
 
 



 2 

Det finns flera olika produkter som innehåller Thieves . 
Nedanstående produkter finns alla att köpa från Young Living i England: 
 
 
 
 
 
Thieves  
 
 

  Produktkod: 342308 
 
Innehåll: Kryddnejlika/clove (Syzygium aromaticum), citron/lemon (Citrus limon), 
kanel/cinnamon (Cinnamomum verum), eukalyptus/eucalyptus radiata och rosmarin/rosemary 
(Rosmarinus officialis). 
 
Användning: Kan intas oralt – blandas då helst ut med 1 dl vätska, t.ex. rismjölk, kan 
inhaleras eller strykas på huden – blandas då ut med några droppar vegetabilisk olja. Om man 
använder den i doftspridare räcker det med att ha doftspridaren på i 20-30 minuter. 
 
 
 
 
Thieves  Household Cleaner 
 

    (NFR) 
 
 
Thieves Household Cleaner är en ny produkt som har blivit mycket uppskattad på den 
amerikanska marknaden. Den är ett antiseptiskt rengöringsmedel för hela hushållet. Den kan 
användas till att tvätta kläder med, hälla i diskmaskinen, skura golv med, rengöra ugnen och 
utegrillen med. Den kan användas till toalett- och badrumsrengöring, liksom till att skölja 
sallad med eftersom den är helt fri från skadliga kemiska ämnen. 
 
Späd ut Thieves Household Cleaner enligt följande rekommendationer: 
 
OBS: en kapsyl Thieves Household Cleaner = ½ matsked 
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Lätt avfettning:  1 kapsyl Thieves Household Cleaner till 1 liter vatten 
Normal avfettning: 1 kapsyl Thieves Household Cleaner till ½ liter vatten 
Stark avfettning: 1 kapsyl Thieves Household Cleanertill 2 dl vatten 
Handrengöring: 1 dl Thieves Household Cleaner till 1 dl vatten 
Diskmaskin:  1 kapsyl Thieves Household Cleaner till en disk 
Kastruller, stekpannor: 0,5 kapsyl Thieves Household Cleaner till 1 liter vatten 
Golv:  1 kapsyl Thieves Household Cleaner till drygt 1,5 liter vatten 
Väggar:  1 kapsyl Thieves Household Cleaner till knappt 0,5 liter vatten 
Tyg, mattfläckar, etc. 1 kapsyl Thieves Household Cleaner till 0,5 liter vatten 
Tvättmaskin:  1-2 kapsyler Thieves Household Cleaner – beroende på  

tvättmängd 
Mattor:  1 kapsyl Thieves Household Cleaner till drygt 1,5 liter vatten 
 
En god idé är att ha en sprejflaska till hands som rymmer ca 1 liter vatten + 1 kapsyl Thieves 
Cleaner för att spraya på köksbänkar, diskbänk, spis och skåpsdörrar för snabb och enkel 
rengöring.  
 
 
 
 
Thieves  Spray 
 

   Produktkod: 3265 
 
Thieves Spray är en mycket praktisk liten flaska att ha med sig i väskan eller portföljen. – 
Spraya på ytor som du känner behöver rengöras, t.ex. dörrhandtag eller offentliga toaletter. 
Spraya även i ett rum när någon har nyst. 
 
 
 
 
Thieves  Cleansing Soap / tvål 
 
 

  Produktkod: 3679 
 
Thieves Cleansing Soap är en mild tvål med naturligt antiseptiska egenskaper. Den torkar 
inte ut huden och är därför lämplig för ömtålig hud. Innehåller bl.a. följande vegetabiliska 
oljor: palmolja, kokosolja, olivolja och jojobalja, vegetabiliskt glycerin samt eteriska oljor 
från YLEO. Sammansättningen utarbetad av Gary Young. 
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Thieves  Dentarome Ultra / tandkräm 
 
 

  Produktkod: 374408 
 
 
Dentarome Ultra innehåller en avancerad blandning av ätbara, helt naturliga ingredienser som 
skonsamt rengör dina tänder och ger en frisk andedräkt samtidigt som den med sina 100% 
rena eteriska oljor skyddar dina tänder mot karies. 
 
Innehåll: Kalciumkarbonat, de eteriska oljorna i Thieves (kryddejlika, kanelbark, citron 
Eucalyptus radiata, Eucalyptus globulus, vintergröna och rosmarin), zinkoxid, avjoniserat 
vatten med papain, xylitol, vegetabiliskt glycerin, xanthangummi, zinkcitrat och stevioside. 
 
 
 
 
Thieves  Fresh Essence Plus  Mouthwash / munvatten 
 

  Produktkod: 3683 
 
 
 
Thieves Fresh Essence Plus munvatten innehåller en specifik sammansättning av eteriska 
oljor som ger dig en härligt frisk andedräkt. Den unika liposomteknologin (med sojalecitin) 
gör att de eteriska oljorna binds till slemhinnemembranen i munnen och ger en 
långtidsverkande effekt på tänder och gom. 
 
Användning: Skölj munnen med en matsked Thieves Fresh Essence Plus i 30-60 
sekunder. 
 
Förvaras i rumstemperatur. 
 
OBS: Redovisningen av ovannämnda produkter har inte genomgått någon utvärdering av FDA 
eller Livsmedelsverket. Ovanstående produkter är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, 
bota eller förhindra någon sjukdom.  Den som lider av en smittbärande sjukdom eller annan 
sjukdom eller skada bör konsultera läkare. 
 
Översatt till svenska av Eva Sjögren och Eva Trägårdh, oktober 2006 


