
• Eteerinen Daily Divine -öljysekoitus on Divine Destiny 
-kokoelman perusta. Se sisältää harmaapihdan, 
mustakuusen, santelipuun, Palo Santon, 
vetiveriaheinän, manukan ja jasmiinin eteerisiä öljyjä. 
Yhdessä nämä öljyt auttavat luomaan tilan, jossa on 
voit avata mielesi ja sydämesi muutokselle.

• I Am Blessed -öljysekoitus sisältää palsamipelargonin, 
jasmiinin, kultapiiskun, Valorin®, männyn ja Palo 

Santon laadukkaita eteerisiä öljyjä. Tämä öljysekoitus 
tukee tietoisuuden laajentamista ja oman arvon 
tiedostamista.

• I Am Creative -öljysekoitus sisältää greipin, tangeriinin, 
bergamotin, italianolkikukan, sitruunaheinän, 
Eucalyptus Radiatan, katajan, sypressin ja 
japaninsypressin laadukkaita eteerisiä öljyjä. Yhdessä 
öljyt tukevat luovuuden energiaa. Kun I Am Creative 
-öljysekoitusta levitetään kahden ensimmäisen 
öljysekoituksen päälle, öljysekoitusten tehot kasvavat.

• Tämän kokoelman öljysekoitukset on kehitetty 
tehostamaan henkistä tietoisuutta ja vahvistamaan 
minäkuvaa. torjumalla häiriötekijöitä, sanoja ja 
ehdollistumisia.

• Öljysekoitukset torjuvat häiriötekijöitä, sanoja ja 
ehdollistumisia, jotka estävän oman minuuden 
löytämistä.

• Näillä öljysekoituksilla on ainutlaatuinen, harmoninen 
vuorovaikutus, kun ne kerrostetaan päällekkäin. 
Silloin ne herättävät rauhan tunteita ja kannustavat  
itsetutkiskeluun.

• Divine Destiny -kokoelman öljysekoitukset on kehitetty 
toimimaan synergisesti aromaattisina kumppaneina 
matkalla suurempaan itseymmärrykseen ja 
valaistumiseen.

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

Divine Destiny -kokoelma koostuu kolmesta eteerisestä 
öljysekoituksesta, jotka on kehitetty toimimaan 
synergisesti aromaattisina kumppaneina matkalla 
suurempaan itseymmärrykseen ja valaistumiseen. Nämä 
kolme seuraavaa öljysekoitusta on suunniteltu kerroksittain 
iholla käytettäväksi: Daily Divine, I Am Blessed ja I Am 
Creative.

Tämän kokoelman öljysekoitukset on kehitetty 
tehostamaan henkistä tietoisuutta ja vahvistamaan 
minäkuvaa torjumalla häiriötekijöitä, sanoja ja 

ehdollistumisia, jotka estävän oman minuuden löytämistä. 
Jokaisella eteerisellä öljyllä on oma erityinen aromaattinen 
tuoksunuottinsa ja kun ne yhdistetään, lopputuloksena on 
harmoninen sointu. Kun levität näitä kolmea öljysekoitusta 
kerroksittain iholle, öljyt ovat vuorovaikutuksessa toistensa 
sekä kehosi, mielesi ja sielusi kanssa. Ne luovat harmonista 
energiaa tuoden valoa ja tasapainoa tyynnyttäen tunteita 
ja mielipiteitä.

Tuotteen koko 3 x 5 ml Tuotenumero 38479

DIVINE DESTINY 
-KOKOELMA



Lue yksittäisten öljyjen etiketeistä tuotteiden täydelliset käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät ja varoitukset.

AINESOSAT

Varoitukset: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  Vain ulkoiseen käyttöön. Pidä poissa silmistä ja limakalvoilta. Jos 
olet raskaana, imetät tai jos sinulla on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, kysy ennen tuotteen käyttöä terveydenhuollon 
ammattilaiselta tuotteen soveltuvuudesta sinulle. Ei ole tarkoitettu alle 6-vuotiaiden lasten käyttöön ilman 
terveydenhuollon ammattilaisen neuvoa. 

 Herkästi syttyvä: Älä käytä tulen ja liekin lähellä. Säilytä huoneenlämpötilassa.

 

VAROITUKSET
 

KÄYTTÖOHJEET

DIVINE DESTINY -KOKOELMA

1. viikko: Levitä päivittäin 1-2 tippaa Daily Divine -öljysekoitusta 
haluamallesi ihoalueelle, kuten esimerkiksi ranteille, niskan alueelle, 
kurkulle, sydämen päälle, kruunuchakralle tai korvanlehdille.

 2. viikko: Levitä 1-2 tippaa I Am Blessed -öljysekoitusta samoille 
ihoalueille kuin Daily Divinea. Toista päivittäin. Käytä molempia 
sekoituksia edellä kerrotun tavoin frekvenssejä luodaksesi. Odota 30-
60 sekuntia ennen kuin levität seuraavaa öljysekoitusta.

3. viikko: Levitä 1–2 tippaa I Am Creative -öljysekoitusta samoille 
ihoalueille kuin levitit kahta ensimmäistä öljysekoitusta. Toista 
päivittäin. Odota 30-60 sekuntia ennen kuin levität seuraavaa 
öljysekoitusta. Kun I Am Creative -öljysekoitusta levitetään kahden 
ensimmäisen öljysekoituksen päälle, öljysekoitusten tehot kasvavat. 
Viikon pituinen odotus kerrostamisen välillä on tarpeellista vain 
ensikertalaisille.

KÄYTTÖEHDOTUS
 

Daily Divine: Vetiveria zizanoides*(vetiveriaheinä) 
-juuriöljy, Jasminum officinale^^ (jasmiini) -öljy, Juniperus 
osteosperma* (kataja) -öljy, Santalum album* (santelipuu) 
-öljy, Abies Concolor* (harmaapihta) -oksa/neulas/puuöljy, 
Leptospermum Scoparium* (manuka) -oksa/lehtiöljy, Picea 
mariana* (mustakuusi) -lehtiöljy, Bursera graveolens* (Palo 
santo) -puuöljy

 I Am Blessed: Pogostemon cablin* (patsuli) -öljy, 
Pelargonium graveolens* (palsamipelargoni) -kukkaöljy, 
Pinus Sylvestris* (mänty) -neulasöljy, Solidago canadensis* 
(kultapiisku) -kukka/lehti/juuriuute, Bursera graveolens* 
(Palo santo) -puuöljy, Jasminum officinale^^ (jasmiini) -öljy, 
kapryyli/kapriinitriglyseridi, Picea mariana* (mustakuusi) 
-havuöljy, Cinnamomum camphora* (kamferi) -puuöljy, 

Tanacetum annuum* (sininen pietaryrtti) -kukkaöljy, 
Boswellia carterii* (olibaanihartsi) -öljy

I Am Creative: Juniperus osteosperma* (kataja) -öljy, 
Citrus reticulata* (tangeriini) -kuoriöljy, Eucalyptus radiata* 
-lehtiöljy, Cupressus sempervirens* (sypressi) -lehti/
pähkinä/juuriöljy, Helichrysum italicum* (italianolkikukka) 
-öljy, Chamaecyparis obtusa* (japanin sypressi) -öljy, 
Cymbopogon flexuosus* (malabarinsitrusheinä) -öljy, 
Citrus aurantium bergamia* (bergamotti) -kuoriöljy, Citrus 
Paradisi*(greippi) -kuoriöljy.

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy  
^^100-prosenttisen puhdasta absoluuttia


