
• A mistura de óleos essenciais Daily Divine é a base da 
Divine Destiny Collection. Contém os óleos essenciais 
de abeto branco, abeto preto, sândalo, pau santo, 
vetivéria, manuka e jasmim que ajudam a criar um 
espaço onde podes refletir e abrir a tua mente e o teu 
coração para as mudanças que estás à procura.

• A mistura de óleos essenciais I Am Blessed contém 
os óleos essenciais de gerânio, jasmim, verga-de-
ouro, Valor®, pinho e pau santo que ajudam a criar 
um espaço onde podes aumentar a tua consciência 

e transformar os teus pensamentos para promover 
sentimentos de dignidade e bondade, enquanto 
reconheces os teus dons e talentos.

• A mistura de óleos essenciais I Am Creative contém 
os óleos essenciais de toranja, tangerina, bergamota, 
helicriso, erva-limão, eucalyptus radiata, junípero, 
cipreste e hinoki que ajudam a criar um espaço onde 
podes pôr em prática a energia da tua criatividade 
e facilitar a realidade do teu destino. É mais potente 
e inspiradora quando é combinada com as duas 
primeiras misturas.

• Esta coleção foi criada para ajudar a elevar a 
consciência espiritual e fortalecer o teu eu interior à 
medida que refletes acerca do teu próprio destino e 
daquilo que desejas realizar na vida.

• Como companhia aromática no teu percurso de 
desenvolvimento pessoal e iluminação, esta coleção 
irá ajudar-te a bloquear as distrações, as palavras e a 
programação mental que te impedem de descobrir a 
verdade sobre quem és.

• Estas misturas têm uma interação única e harmónica 
quando são aplicadas em camadas umas após as 
outras, dando-te uma sensação de paz e introspeção.

• Cada mistura é pessoal e responderá à frequência 
de cada pessoa e àquilo que é desejado, esta é a tua 
descoberta e o teu percurso.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

A Divine Destiny Collection é composta por um trio 
de misturas de óleos essenciais que foram criadas 
para trabalhar de maneira sinérgica como companhia 
aromática no teu percurso de desenvolvimento pessoal, 
descoberta e iluminação. Esta coleção contém três 
misturas de óleos essenciais que foram concebidas para 
serem aplicadas topicamente em camadas: Daily Divine,  
I Am Blessed e I Am Creative.

As misturas de óleos essenciais que constam nesta 
coleção foram formuladas para ajudar a aumentar a 
consciência espiritual e a fortalecer o teu eu interior ao 
bloquear as distrações, as palavras e a programação 

mental que te impedem de descobrir a verdade sobre 
quem és. Cada óleo essencial tem notas aromáticas 
distintas, como as teclas de um piano, que criam um 
acorde harmónico quando são combinadas. Quando 
aplicares cada uma das misturas desta coleção presta 
atenção à maneira como interagem entre elas e com o 
teu corpo, mente e alma de modo a criar uma energia 
harmónica que dá luz e equilíbrio à tua vida para acalmar 
as tuas emoções e disposição.
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Para mais informação, incluindo as precauções, por favor consulta as descrições dos produtos e rótulos individuais.

INGREDIENTES

Precaução: manter fora da vista e do alcance das crianças. Apenas para uso externo. Manter longe dos olhos e 
membranas mucosas. Se estiveres grávida ou em período de amamentação, se tiveres alguma condição médica ou 
estiveres a tomar algum tipo de medicamento, consulta um profissional de saúde antes de usar. Não deve ser utilizado em 
crianças com menos de 6 anos sem consultar um profissional de saúde.

Inflamável: não deve ser utilizado ao pé de fogo, chamas, calor ou faíscas. Não armazenar num lugar com uma 
temperatura superior à temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES

DIVINE DESTINY COLLECTION

Primeira semana: a cada dia, coloca 1 ou 2 gotas de Daily Divine em 
sítios como os pulsos, a nuca, o chacra coronário, o pescoço, o peito 
ou os lóbulos das orelhas.

Segunda semana: coloca 1 ou 2 gotas de I Am Blessed por cima da 
mesma zona que Daily Divine e repete o processo todos os dias. Utiliza 
ambas as misturas desta forma para integrar as frequências. Espera 
entre 30 a 60 segundos antes de aplicares cada camada.

Terceira semana: coloca 1 ou 2 gotas de I Am Creative por cima 
da mesma zona que colocaste as duas primeiras misturas e repete 
o processo todos os dias. Espera entre 30 a 60 segundos antes de 
aplicares cada camada. As duas primeiras misturas são realçadas 
por I Am Creative quando são aplicadas em camadas, umas sobre as 
outras. Apenas é necessário esperar uma semana antes aplicar uma 
nova camada quando os óleos são utilizados pela primeira vez.

USOS SUGERIDOS

Daily Divine: óleo de raiz de Vetiveria zizanioides* (Vetivéria), 
óleo de Jasminum officinale^^ (Jasmim), óleo de Juniperus 
osteosperma* (Junípero), óleo de Santalum album* (Sândalo), 
óleo de ramo/folha/madeira de Abies Concolor* (Abeto 
branco), óleo de ramo/folha de Leptospermum Scoparium* 
(Manuka), óleo de folha de Picea mariana* (Abeto preto), óleo 
de madeira de Bursera graveolens* (Pau santo).

I Am Blessed: óleo de Pogostemon cablin* (Patchouli), óleo 
da flor de Pelargonium graveolens* (Gerânio), óleo de folha 
de Pinus Sylvestris* (Pinho), extrato da flor/folha/caule de 
Solidago canadensis* (Verga-de-ouro), óleo de madeira 
de Bursera graveolens* (Pau santo), óleo de Jasminum 
officinale^^ (Jasmim), triglicérido caprílico/cáprico, óleo 
de folha de Picea mariana* (Abeto preto), óleo de madeira 

de Cinnamomum camphora* (Cânfora), óleo da flor de 
Tanacetum annuum* (Tanaceto azul), óleo de Boswellia 
carterii* (Olíbano).

I Am Creative: óleo de Juniperus osteosperma* (Junípero), óleo 
de casca de Citrus reticulata* (Tangerina), óleo de folha de 
Eucalyptus radiata*, óleo de folha/fruto/caule de Cupressus 
sempervirens* (Cipreste), óleo da flor de Helichrysum italicum* 
(Helicriso), óleo de Chamaecyparis obtusa* (Hinoki), óleo de 
Cymbopogon flexuosus* (Erva-limão), óleo de casca de Citrus 
aurantium bergamia* (Bergamota), óleo de casca de Citrus 
Paradisi* (Toranja).

* Óleo essencial 100% puro. 
^^ 100% puro absoluto.


