
• Kompozycja olejków Daily Divine jest podstawą kolekcji 
Divine Destiny. Zawiera najwyższej jakości olejki 
eteryczne z jodły kalifornijskiej, świerku czarnego, 
sandałowca, palo santo, wetywerii, manuki i jaśminu. 
Ich połączenie pomaga stworzyć przestrzeń do 
skupienia się na otwarciu umysłu i serca na zmiany, 
których poszukujemy.

• Kompozycja olejków I Am Blessed zawiera geranium, 
jaśmin, nawłoć, Valor®, sosnę i palo santo. Dzięki nim 
możemy zwiększyć świadomość umysłu i przekierować 

myśli na poczucie własnej wartości, aby dostrzec swoje 
zalety i talenty.

• Kompozycja I Am Creative łączy olejki eteryczne 
z grejpfruta, mandarynki, bergamotki, kocanki, 
trawy cytrynowej, eukaliptusa australijskiego, 
jałowca, cyprysa i cyprysika japońskiego. Pozwala 
wprawić w ruch energię kreatywności, aby 
ułatwić urzeczywistnienie naszego przeznaczenia. 
Najlepiej działa w połączeniu z dwiema pozostałymi 
kompozycjami.

• Kolekcja ta powstała, aby pogłębić duchową 
świadomość i wzmocnić wewnętrzne „ja” podczas 
poszukiwań naszego przeznaczenia i rzeczy, które 
chcemy osiągnąć w życiu.

• To doskonały kompan w podróży do samorozwoju 
i oświecenia — pomaga blokować słowa i działania, 
które rozpraszają nas i odsuwają od odkrycia prawdy  
o tym, kim jesteśmy.

• Wszystkie trzy kompozycje wchodzą w harmonijne 
interakcje, gdy stosuje się je warstwami, wywołując 
uczucie spokoju i introspekcji.

• Każdy z olejków ma wyjątkowy charakter i reaguje na 
częstotliwość osoby, która go stosuje, wspierając Twoje 
własne odkrycia i Twoją osobistą podróż.

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Kolekcja Divine Destiny to trzy kompozycje olejków 
eterycznych, które powstały, aby działać synergicznie 
za pomocą zapachu, wspierając drogę do samorozwoju, 
odkrywania i oświecenia. Divine Destiny obejmuje trzy 
produkty do stosowania na skórę jeden po drugim: Daily 
Divine, I Am Blessed oraz I Am Creative.

Kompozycje olejków w tej kolekcji pomagają zwiększyć 
duchową świadomość i wzmocnić wewnętrzne „ja”, 
blokując słowa i działania, które rozpraszają nas 
i odsuwają od odkrycia prawdy o tym, kim jesteśmy. 

Każdy olejek eteryczny ma wyraziste nuty zapachowe 
— niczym klawisze fortepianu — które łącząc się, tworzą 
harmonijne akordy. Zastosuj wszystkie trzy kompozycje 
po kolei i zauważ, jak współgrają ze sobą oraz z ciałem, 
umysłem i duszą, kreując spójną energię, która przynosi 
światło i równowagę dla ukojenia zmysłów oraz 
właściwego nastawienia.

Pojemność: 3 x 5 ml   Kod produktu: 38479

KOLEKCJA DIVINE 
DESTINY



Aby uzyskać więcej informacji, również na temat środków ostrożności, należy zapoznać się z opisami  
i etykietami poszczególnych produktów.

SKŁADNIKI

Uwaga: Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami i błonami 
śluzowymi. W przypadku ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków lub choroby, przed użyciem skonsultuj się 
z lekarzem. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 roku życia bez wcześniejszej porady lekarza.

Produkt łatwopalny: Nie używaj w pobliżu ognia, płomieni, źródeł ciepła lub iskier. Nie przechowuj powyżej temperatury 
pokojowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SPOSÓB UŻYCIA

KOLEKCJA DIVINE DESTINY

Tydzień pierwszy: Każdego dnia stosuj 1-2 krople olejku Daily Divine na 
wybrane części ciała, np. nadgarstki, kark, płatki uszu, czakry korony, 
gardła lub serca.

Tydzień drugi: Po użyciu Daily Divine nanieś 1-2 krople olejku 
I Am Blessed na ten sam obszar skóry. Powtarzaj czynność każdego 
dnia. Stosuj obie kompozycje w ten sposób, aby zintegrować 
częstotliwości. Odczekaj 30-60 sekund między kolejnymi warstwami.

Tydzień trzeci: Nanieś 1-2 krople olejku I Am Creative na ten sam 
obszar skóry, co dwie pierwsze kompozycje i powtarzaj każdego dnia. 
Odczekaj 30-60 sekund między kolejnymi warstwami. Pierwsze dwie 
kompozycje zostaną wzmocnione przez I Am Creative, gdy zastosujesz 
je warstwami jedna po drugiej. Odczekanie tygodnia między kolejnymi 
warstwami olejków jest konieczne tylko w przypadku pierwszego użycia.

ZASTOSOWANIE

Daily Divine: olejek z korzenia wetywerii (Vetiveria 
zizanioides)*, olejek z jaśminu (Jasminum officinale)^^, olejek 
z jałowca (Juniperus osteosperma)*, olejek z sandałowca 
białego (Santalum album)*, olejek z gałęzi/igieł/drewna jodły 
kalifornijskiej (Abies Concolor)*, olejek z gałęzi/liści manuki 
(Leptospermum Scoparium)*, olejek z igieł świerku czarnego 
(Picea mariana)*, olejek z drewna palo santo (Bursera 
graveolens)*.

I Am Blessed: olejek z paczulki wonnej (Pogostemon cablin)*, 
olejek z kwiatów geranium (Pelargonium graveolens)*, 
olejek z igieł sosny zwyczajnej (Pinus Sylvestris)*, ekstrakt 
z kwiatów/liści/łodyg nawłoci kanadyjskiej (Solidago 
canadensis)*, olejek z drewna palo santo (Bursera 
graveolens)*, olejek z jaśminu (Jasminum officinale)^^, 
trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek z igieł świerku 
czarnego (Picea mariana)*, olejek z drewna cynamonowca 

kamforowego (Cinnamomum camphora)*, olejek z kwiatów 
wrotyczu marokańskiego (Tanacetum annuum)*, olejek 
z kadzidłowca Cartera (Boswellia carterii)*.

I Am Creative: olejek z jałowca (Juniperus osteosperma)*, 
olejek ze skórki mandarynki (Citrus reticulata)*, olejek z liści 
eukaliptusa australijskiego (Eucalyptus radiata)*,
olejek z liści/orzechów/łodyg cyprysa (Cupressus 
sempervirens)*, olejek z kwiatów kocanki włoskiej 
(Helichrysum italicum)*, olejek z cyprysika japońskiego 
(Chamaecyparis obtusa)*, olejek z trawy cytrynowej 
(Cymbopogon flexuosus)*, olejek ze skórki bergamotki 
(Citrus aurantium bergamia)*, olejek ze skórki grejpfruta 
(Citrus Paradisi)*.

*100% czysty olejek eteryczny 
^^100% czysty absolut


