
• Směs esenciálních olejů Daily Divine je základem 
kolekce Divine Destiny Collection. Obsahuje vysoce 
kvalitní esenciální olej z jedle ojíněné, smrku černého, 
santalovníku, březule vonné, vetiveru, balmínu 
a jasmínu, které pomáhají vytvořit prostor, v němž 
můžete přemítat o otevření vaší mysli a srdce změnám, 
jež hledáte.

• Směs esenciálních olejů I Am Blessed obsahuje 
vysoce kvalitní esenciální olej z pelargonie, jasmínu, 
zlatobýlu, borovice, březule vonné a směs Valor®, které 

pomáhají vytvořit prostor, v němž můžete rozvinout 
vaše povědomí a proměnu myšlenek, abyste podpořili 
pocity toho, že jste dost dobří, zatímco oceníte vaše 
dary a talenty.

• Směs esenciálních olejů I Am Creative obsahuje vysoce 
kvalitní esenciální olej z grapefruitu, mandarinky, 
bergamotu, smilu, citronové trávy, eukalyptu 
úzkolistého, jalovce, cypřiše a cypřišku tupolistého, 
které pomáhají vytvořit prostor, v němž můžete dát do 
pohybu energii vaší kreativity, abyste usnadnili realitu 
vašeho osudu. Je nejsilnější a nejinspirativnější, když se 
zkombinuje s prvními dvěma směsmi.

• Tato kolekce byla vytvořena, aby pomohla prohloubit 
vaše duchovní uvědomění a podpořit vaše vnitřní já, 
když rozjímáte nad vaším vlastním osudem a tím, čeho 
v životě toužíte dosáhnout.

• Tato kolekce, která je aromatickým společníkem vaší 
cesty objevení a osvícení pro rozvoj sebe sama, vám 
pomůže zablokovat rozptýlení, slova a zažité vzorce, 
které vám zabraňují objevit pravdu o tom, kým jste.

• Tyto směsi mají jedinečnou, harmonickou vzájemnou 
vazbu, když se vrství jedna na druhou, a přináší vám 
pocit klidu a introspekce.

• Každá směs je osobní a bude reagovat na frekvenci 
jednotlivce a zacílí ji, což je požadováno – je to vaše 
objevení a vaše cesta.

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Kolekci Divine Destiny Collection tvoří tři směsi 
esenciálních olejů, které byly vytvořeny, aby fungovaly 
součinně jako aromatičtí společníci vaší cesty objevení 
a osvícení pro rozvoj sebe sama. Tato kolekce obsahuje 
tři směsi esenciálních olejů, které jsou určeny k vrstvení 
a lokálnímu nanesení: Daily Divine, I Am Blessed a I Am 
Creative.

Směsi esenciálních olejů v této kolekci jsou vytvořeny, 
aby pomohly prohloubit duchovní uvědomění a podpořit 
vaše vnitřní já díky zablokování rozptýlení, slov a zažitých 

vzorců, které vám zabraňují objevit pravdu o tom, kým 
jste. Každý esenciální olej má odlišné aromatické tóny 
– jako klávesy na klavíru – které po zkombinování vytvoří 
harmonický souzvuk. Během vrstvení těchto tří směsí 
esenciálních olejů si povšimněte, jak vzájemně působí 
samy na sebe a na vaše tělo, mysl a duši, aby vytvořily 
harmonickou energii přinášející světlo a rovnováhu pro 
zklidnění vašich emocí a povahy.
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Pro více informací, včetně varování, se prosím podívejte na jednotlivé popisy produktů a etikety.

SLOŽENÍ

Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. Pokud jste těhotná, 
kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou nemocí, před použitím kontaktujte lékaře. Bez předchozí konzultace s lékařem se 
nedoporučuje dětem mladším 6 let.

Hořlavé: Nepoužívejte v blízkosti ohně, plamene, tepla nebo jisker. Neuchovávejte při vyšší teplotě než je pokojová teplota.

VAROVÁNÍ

POKYNY
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První týden: Každý den naneste 1–2 kapky směsi Daily Divine 
na požadované oblasti, jako je zápěstí, zátylek, temenní čakra, 
krk, oblast srdce a ušní lalůčky.

Druhý týden: Vrstvěte 1–2 kapky směsi I Am Blessed na 
stejné oblasti jako směs Daily Divine a opakujte každý den. 
Tímto způsobem používejte obě směsi, aby se promísily. Mezi 
vrstvením směsí vyčkejte 30–60 vteřin.

Třetí týden: Vrstvěte 1–2 kapky směsi I Am Creative na stejné 
oblasti, kam jste nanesli první dvě směsi, a opakujte každý den. 
Mezi vrstvením směsí vyčkejte 30–60 vteřin. První dvě směsi 
jsou zvýrazněny směsí I Am Creative, když jsou vrstveny jedna 
na druhou. Vyčkat jeden týden mezi vrstvením je nezbytné 
pouze při prvním použití.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Daily Divine: Olej z kořene vetiveru (Vetiveria zizanioides*), 
olej z jasmínu (Jasminum officinale^^), olej z jalovce 
(Juniperus osteosperma*), olej ze santalovníku (Santalum 
album*), olej z větví/jehličí/dřeva jedle ojíněné (Abies 
Concolor*), olej z větví/listů balmínu (Leptospermum 
Scoparium*), olej z jehličí smrku černého (Picea mariana*), 
olej ze dřeva březule vonné (Bursera graveolens*)

I Am Blessed: Olej z pačuli (Pogostemon cablin*), olej 
z květů pelargonie (Pelargonium graveolens*), olej z jehličí 
borovice (Pinus Sylvestris*), výtažek z květů/listů/stonků 
zlatobýlu (Solidago canadensis*), olej ze dřeva březule 
vonné (Bursera graveolens*), olej z jasmínu (Jasminum 
officinale^^), kaprilový/kaprinový triglycerid, olej z jehličí 
smrku černého (Picea mariana*), olej ze dřeva kafrovníku 
(Cinnamomum camphora*), olej z květů vratiče modrého 

(Tanacetum annuum*), olej z kadidlovníku (Boswellia 
carterii*)

I Am Creative: Olej z jalovce (Juniperus osteosperma*), olej 
z kůry mandarinky (Citrus reticulata*), olej z listů eukalyptu 
úzkolistého (Eucalyptus radiata*),
olej z listů/ořechů/stonků cypřiše (Cupressus 
sempervirens*), olej z květů smilu (Helichrysum italicum*), 
olej z cypřišku topolistého (Chamaecyparis obtusa*), olej 
z citronové trávy (Cymbopogon flexuosus*), olej z kůry 
bergamotu (Citrus aurantium bergamia*), olej z kůry 
grapefruitu (Citrus Paradisi*)

*100% čistý esenciální olej 
^^100% čistá silice


