
• Etherische oliemelange Daily Divine vormt de basis 
van de Daily Divine-collectie. De melange bestaat uit 
witte spar, zwarte spar, sandelhout, heilig hout, vetiver, 
manuka en jasmijn om je te helpen met het creëren van 
een moment waarop je de geest en het hart open kunt 
stellen voor veranderingen waar je naar op zoek bent.

• I Am Blessed is een etherische oliemelange van 
geranium, jasmijn, guldenroede, denneboom, heilig 
hout en Valor® om je te helpen met het creëren van 
een moment waarop je bewustzijn kunt bevorderen en 

je gedachten kunt transformeren om gevoelens op te 
wekken die je laten voelen dat je het waard en goed 
genoeg bent terwijl je je gaven en talenten erkent.

• I Am Creative is een etherische oliemelange van 
grapefruit, tangerine, bergamot, strobloem, 
citroengras, eucalyptus radiata, jeneverbes, cipres en 
hinoki om je te helpen met het creëren van een moment 
waarop je creatieve energie in gang kunt zetten om de 
realiteit van je bestemming te vergemakkelijken.  Deze 
melange is het krachtigst en meest inspirerend als deze 
met de eerste twee melanges gecombineerd wordt.

• Deze collectie is samengesteld om spiritueel bewustzijn 
te verbeteren en het innerlijk kracht te geven terwijl 
je reflecteert op je bestemming en wat je wenst te 
bereiken in het leven.

• Deze collectie is een aromatische metgezel op je reis 
naar zelfontwikkeling en verlichting en helpt met het 
blokkeren van afleidingen, woorden en programma's 
die je ervan weerhouden je ware aard te ontdekken.

• Deze melanges hebben een unieke, harmonieuze 
interactie als ze in lagen aangebracht worden en 
geven je een gevoel van rust en introspectie.

• Iedere melange is persoonlijk en zal reageren op de 
frequentie van het individu en het gewenste doel.  
Dit is jouw ontdekking en jouw reis.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

De Divine Destiny-collectie is een trio van etherische 
oliemelanges die samengesteld zijn om synergetisch te 
werken en als aromatische aanvulling op je reis naar 
zelfontwikkeling, ontdekking en verlichting te dienen. 
Deze collectie bestaat uit drie etherische oliemelanges die 
ontworpen zijn om in lagen op de huid aangebracht te 
worden: Daily Divine, I Am Blessed en I Am Creative.

De melanges in deze collectie zijn geformuleerd om 
spiritueel bewustzijn te verhogen en je innerlijk kracht te 
geven door afleidingen, woorden en programmeringen 
die je weerhouden van het ontdekken van je ware aard te 

blokkeren. Iedere melange heeft uitgesproken aromatische 
noten, zoals de toetsen van een piano, die wanneer ze 
gecombineerd worden een harmonische akkoord creëren. 
Let bij het aanbrengen van de drie melanges in deze 
collectie op de manier waarop ze met elkaar en met je 
lichaam, geest en ziel in wisselwerking staan om een 
harmonieuze energie te creëren die licht en evenwicht 
brengt om emoties en gezindheid te kalmeren.

Inhoud: 3 x 5 ml Productnr. 38479
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COLLECTIE



Raadpleeg voor meer informatie en waarschuwingen de individuele productbeschrijvingen en etiketten.

INGREDIËNTEN

Let op: Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en slijmvliezen houden. 
Raadpleeg voor gebruik een arts als je zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen neemt of een medische aandoening 
hebt. Raadpleeg een arts voor gebruik bij kinderen onder de 6 jaar.

Ontvlambaar: Uit de buurt van vuur, vlammen, hitte of vonken houden. Op kamertemperatuur bewaren.

WAARSCHUWINGEN

GEBRUIK

DIVINE DESTINY-COLLECTIE

Week 1: Breng iedere dag een of twee druppels Daily Divine aan waar 
gewenst zoals op de polsen, achterkant van de nek, het kroonchakra, 
de hals, het hart of de oorlellen.

Week 2: Breng iedere dag een of twee druppels I Am Blessed aan 
op dezelfde plek als Daily Divine. Gebruik beide melanges op 
deze manier om frequenties te integreren. Wacht dertig tot zestig 
seconden voordat je de volgende melange aanbrengt.

Week 3: Breng iedere dag een of twee druppels I Am Creative aan 
op dezelfde plek als de eerste twee melanges. Wacht dertig tot zestig 
seconden voordat je de volgende melange aanbrengt. Als de drie 
melanges op elkaar aangebracht worden versterkt I Am Creative de 
eerste twee melanges. Een week wachten tussen het aanbrengen van 
de melanges is alleen nodig bij het eerste gebruik.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Daily Divine: Vetiveria zizanoides (vetiverolie)*, Jasminum 
officinale (jasmijnolie)^^, Juniperus osteosperma 
(jeneverbesolie)*, Santalum album (santalum albumolie)*, 
Abies Concolor (coloradozilversparolie)*, Leptospermum 
Scoparium (manuka-olie)*, Picea mariana (zwarte 
sparolie)*, Bursera graveolens (heilig houtolie)*

I Am Blessed: Pogostemon cablin* (patchoeli-olie)*, 
Pelargonium graveolens (rozenpelargoniumolie)*, Pinus 
Sylvestris (grove denolie)*, Solidago canadensis (Canadese 
guldenroede-extract)*, Bursera graveolens (heilig 
houtolie)*, Jasminum officinale (jasmijnolie)^^, Caprylic/
caprictriglyceride, Picea mariana (zwarte sparolie)*, 
Cinnamomum camphora (kamferboomolie)*, Tanacetum 

annuum (Marokkaans wormkruidolie)*, Boswellia carterii
(wierookolie)*

I Am Creative: Juniperus osteosperma (jeneverbesolie)*, 
Citrus reticulata (mandarijnolie)*, Eucalyptus radiata 
(eucalyptus radiata-olie)*,
Cupressus sempervirens (Italiaanse cipresolie)*, 
Helichrysum italicum (kerrieplantolie)*, Chamaecyparis 
obtusa (hinoki-cipresolie)*, Cymbopogon flexuosus (Oost-
Indisch citroengrasolie)*, Citrus aurantium bergamia 
(bergamotolie)*, Citrus Paradisi (grapefruitolie)*

*100% pure etherische olie 
^^100% zuiver


