
• „Daily Divine“ eterinių aliejų mišinys yra „Divine 
Destiny Collection“ rinkinio pagrindas. „Daily Divine“ 
eterinių aliejų mišinio sudėtyje yra aukštos kokybės 
pilkųjų kėnių, juodųjų eglių, santalų, kvapiųjų burserų, 
vetiverijų, šluotinių sėklučių ir jazminų aliejų. Tai 
aromatas, skatinantis atverti mintis ir širdį pokyčiams, 
kurių geidžiate.

• „I Am Blessed“ eterinių aliejų mišinio sudėtyje yra 
aukštos kokybės pelargonijų, jazminų, rykštenių, 
pušų, kvapiųjų burserų aliejų bei „Valor®“ mišinio. „I 

Am Blessed“ skatina sąmoningumą ir transformaciją, 
pasitelkiant mintis ir skatinant savivertės jausmą, 
priimant savo dovanas ir talentus.

• „I Am Creative“ eterinių aliejų mišinio sudėtyje yra 
aukštos kokybės greipfrutų, mandarinų, bergamočių, 
šlamučių, citrinžolių, spindulinių eukaliptų, kadagių, 
kiparisų ir bukųjų puskiparisių aliejų. „I Am Creative“ 
aromatas pažadins jumyse kūrybiškumą, kad 
įgyvendintumėte savąjį pašaukimą. Šis mišinys 
geriausiai veikia derinant jį su kitais dviem mišiniais.

• Šį rinkinį sudarantys eterinių aliejų mišiniai sukurti 
taip, kad padėtų sustiprinti dvasinį sąmoningumą ir 
leistų jums pajusti savąjį vidinį „aš“, apmąstant savo 
gyvenimo tikslą ir troškimus, kuriuos norite pasiekti. 

• Šie aliejai padės jums kelionėje link savęs tobulinimo 
ir vidinio apšvietimo pajutimo, kad numalšintumėte 
blaškymąsi ir įsitikinimus, neleidžiančius jums atrasti 
savęs.

• Šie mišiniai, juos naudojant drauge, sąveikauja 
unikalioje, harmoningoje dermėje, paskatindami 
ramybę ir savistabą.

• Kiekvienas aliejų mišinys yra unikalus ir kiekvieną 
asmenį pagal jo vibraciją veikia unikaliai, padėdamas 
pasiekti kiekvieno savitą troškimą – tebūnie tai jūsų 
asmeninis atradimas ir jūsų kelionė.

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

Rinkinys „Divine Destiny Collection“ – tai eterinių aliejų 
mišinių trijulė, kuri sukurta taip, kad sinergiškai veiktų kaip 
aromatinga jūsų saviugdos kelionės atradimų ir nušvitimo 
palydovė. Rinkinyje „Divine Destiny Collection“ rasite tris 
eterinių aliejų mišinius, skirtus derinant tepti odą: „Daily 
Divine“, „I Am Blessed“ ir „I Am Creative“.

Šie eterinių aliejų mišiniai sukurti taip, kad padėtų 
sustiprinti dvasinį sąmoningumą ir sustiprintų jūsų 
vidinį „aš“ bei numalšintų blaškymąsi ir įsitikinimus, 
neleidžiančius jums atrasti savęs. Kiekvienas eterinis 

aliejus skleidžia skirtingas aromatines natas – tai tarsi 
fortepijono klavišai, kuriuos derinant susidaro harmoninga 
melodija. Jums sluoksniuojant tris šios kolekcijos eterinių 
aliejų mišinius, atkreipkite dėmesį į tai, kaip jie sąveikauja 
vienas su kitu ir su jūsų kūnu, protu ir siela, kurdami 
harmoningą energiją, suteikiančią šviesą ir pusiausvyrą 
bei nuraminančią jūsų emocijas ir pagerinančią nuotaiką.
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Norėdami sužinoti daugiau informacijos (įskaitant įspėjimus), žiūrėkite kiekvieno produkto etiketę ir aprašymą.

INGREDIENTAI

Įspėjimas: Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų į akis ir 
ant gleivinių.  Nėštumo metu, maitinant krūtimi, vartojant vaistus ar sergant kokiomis nors ligomis prieš naudojant reikia 
pasitarti su gydytoju. Be sveikatos specialisto konsultacijos, netinka naudoti vaikams iki 6 metų.

Degus produktas: Nenaudokite šalia ugnies, liepsnos, karščio ar kibirkščių. Nelaikykite aukštesnėje nei kambario 
temperatūroje.

ĮSPĖJIMAI

INSTRUKCIJOS

„DIVINE DESTINY  
COLLECTION“ RINKINYS

Pirma savaitė: Kiekvieną dieną 1–2 lašais aliejaus „Daily Divine“ 
patepkite pageidaujamą kūno vietą, pavyzdžiui, ant riešų, kaklo, 
karūninės čakros, krūtinės, širdies srityje ar ant ausų spenelių.

Antra savaitė: Tas pačias vietas, kurias patepėte „Daily Divine“, 
patepkite 1–2 lašais „I Am Blessed“ aliejaus. Kartokite kasdien. Tokiu 
būdu naudokite abu aliejų mišinius, kad integruotumėte jų dažnius. 
Prieš ant viršaus tepdami kitą mišinį, palaukite 30–60 sekundžių.

Trečia savaitė: Tas pačias vietas, kurias jau patepėte pirmaisiais dviem 
aliejais „Daily Divine“ ir „I Am Blessed“, patepkite 1–2 lašais aliejaus „I 
Am Creative“. Kartokite kasdien. Prieš ant viršaus tepdami kitą mišinį, 
palaukite 30–60 sekundžių. Tepant ant viršaus, aliejus „I Am Creative“ 
sustiprina pirmųjų dviejų aliejų veikimą. Reikia palaukti vieną savaitę 
tarp aliejų sluoksniavimo – tik tepant pirmą kartą.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

„Daily Divine“: Vetiveria zizanioides* (vetiverijų) šaknų 
aliejus, Jasminum officinale^^ (jazminų) aliejus, Juniperus 
osteosperma* (kadagių) aliejus, Santalum album* (santalų) 
aliejus, Abies Concolor* (pilkųjų kėnių) šakų / spyglių / 
medienos aliejus, Leptospermum Scoparium* (šluotinių 
sėklučių) šakų / lapų aliejus, Picea mariana* (juodųjų eglių) 
spyglių aliejus, Bursera graveolens* (kvapiųjų burserų) 
medienos aliejus.

„I Am Blessed“: Pogostemon cablin* (pačiulių) aliejus, 
Pelargonium graveolens* (pelargonijų) žiedų aliejus, 
Pinus Sylvestris* (pušų) spyglių aliejus, Solidago 
canadensis* (rykštenių) žiedų / lapų / stiebų ekstraktas, 
Bursera graveolens* (kvapiųjų burserų) medienos aliejus, 
Jasminum officinale^^ (jazminų) aliejus, kaprilo / kaprio 
trigliceridas, Picea mariana* (juodųjų eglių) spyglių aliejus, 

Cinnamomum camphora* (kamparo) medienos aliejus, 
Tanacetum annuum* (bitkrėslių) žiedų aliejus, Boswellia 
carterii* (frankincenso) aliejus.

„I Am Creative“: Juniperus osteosperma* (kadagių) 
aliejus, Citrus reticulata* (mandarinų) žievelių aliejus, 
Eucalyptus radiata* (spindulinių eukaliptų) lapų aliejus, 
Cupressus sempervirens* (kiparisų) spyglių / kankorėžių 
/ stiebų aliejus, Helichrysum italicum* (šlamučių) žiedų 
aliejus, Chamaecyparis obtusa* (bukųjų puskiparisių) 
aliejus, Cymbopogon flexuosus* (citrinžolių) aliejus, Citrus 
aurantium bergamia* (bergamočių) žievelių aliejus, Citrus 
Paradisi* (greipfrutų) žievelių aliejus.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
^^ 100 % grynas absoliutas


