
• Amestecul de uleiuri esențiale Daily Divine stă la baza 
colecției Divine Destiny. Conține uleiuri esențiale 
premium de brad alb, molid negru, lemn de santal, 
Palo Santo, vetiver, manuka și iasomie, pentru a te 
ajuta să creezi un spațiu în care poți reflecta asupra 
deschiderii minții și a inimii tale către schimbările pe 
care le cauți.

• Amestecul de uleiuri esențiale I Am Blessed conține 
uleiuri esențiale premium de mușcate, iasomie, 
splinuță, Valor®, pin și Palo Santo pentru a te ajuta 

să creezi un spațiu în care îți poți extinde conștiința 
și transformarea gândurilor pentru a promova 
sentimentele de a fi demn și suficient de bun, 
recunoscându-ți în același timp darurile și talentele.

• Amestecul de uleiuri esențiale I Am Creative conține 
uleiuri esențiale premium de grepfrut, mandarină, 
bergamotă, helicrisum, lămâie, eucalipt radiata, 
ienupăr, chiparos și hinoki pentru a te ajuta să 
creezi un spațiu în care poți pune în mișcare energia 
creativității tale pentru a facilita realitatea destinului 
tău. Este cel mai puternic și mai inspirațional atunci 
când este combinat cu primele două amestecuri.

• Această colecție a fost creată pentru a ajuta la 
creșterea conștientizării spirituale și pentru a-ți 
împuternici sinele interior în timp ce reflectezi asupra 
propriului tău destin și asupra a ceea ce dorești să 
realizezi în viața ta.

• Un tovarăș aromat în călătoria ta de autodepășire 
și iluminare, această colecție te va ajuta să blochezi 
distragerile, cuvintele și programele care te împiedică 
să descoperi adevărul despre cine ești.

• Aceste amestecuri au o interacțiune armonioasă 
unică atunci când sunt suprapuse unele peste altele, 
aducându-ți un sentiment de pace și introspecție.

• Fiecare amestec este personal și va răspunde la 
frecvența individului și va viza ceea ce dorește - 
aceasta este descoperirea și călătoria ta.

INGREDIENTE DE BAZĂ

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Colecția Divine Destiny este un trio de amestecuri de 
uleiuri esențiale care au fost create pentru a funcționa 
sinergic ca un companion aromatic pentru călătoria de 
descoperire și iluminare a dezvoltării personale. Colecția 
Divine Destiny cuprinde trei amestecuri de uleiuri esențiale 
concepute pentru a fi suprapuse și aplicate local: Daily 
Divine, I Am Blessed, și I Am Creative.

Amestecurile de uleiuri esențiale din această colecție 
sunt formulate pentru a ajuta la creșterea conștiinței 
spirituale și pentru a-ți împuternici sinele interior prin 
blocarea distragerilor, a cuvintelor și a programării care te 

împiedică să descoperi adevărul despre cine ești. Fiecare 
ulei esențial poartă note aromatice distincte - precum 
clapele unui pian - care, atunci când sunt combinate, 
creează un acord armonic. Pe măsură ce suprapui cele 
trei amestecuri de uleiuri esențiale din această colecție, 
observă cum interacționează între ele și cu corpul, mintea 
și sufletul tău pentru a crea o energie armonioasă care 
aduce lumină și echilibru pentru a-ți calma emoțiile și 
dispoziția.
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Pentru mai multe informații, inclusiv avertismente, te rugăm să consulți descrierile și etichetele produselor individuale.

INGREDIENTE

Avertisment: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern.  A se ține departe de ochi și de membranele 
mucoase.  Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei medicamente sau ai o afecțiune medicală, consultă un cadru medical 
înainte de folosirea acestui produs.  Nu este destinat pentru copiii sub vârsta de 6 ani fără sfatul unui cadru medical. 

Inflamabil: Nu se utilizează în apropierea focului, a flăcării, a căldurii sau a scânteilor. A nu se depozita în spații care au 
temperatura peste cea a camerei.

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI

COLECȚIA DIVINE DESTINY 

Săptămâna unu: În fiecare zi, aplică 1-2 picături de Daily Divine acolo 
unde dorești, cum ar fi pe încheieturile mâinilor, pe ceafă, pe chakra 
coroanei, pe gât, pe inimă sau pe lobii urechilor.

Săptămâna a doua: Aplică 1-2 picături de I Am Blessed pe aceeași 
zonă ca și Daily Divine și repetă în fiecare zi. Se folosesc ambele 
amestecuri în acest mod pentru a integra frecvențele. Așteaptă 30-60 
de secunde înainte de a suprapune fiecare amestec.

Săptămâna a treia: Pune 1-2 picături de I Am Creative pe aceeași zonă 
în care au fost aplicate primele două amestecuri și repetă în fiecare zi. 
Așteaptă 30-60 de secunde înainte de a suprapune fiecare amestec. 
Primele două amestecuri sunt îmbunătățite de I Am Creative atunci 
când sunt suprapuse una peste alta. Așteptarea unei săptămâni între 
straturi este necesară doar pentru prima utilizare.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Daily Divine: Vetiveria zizanoides* (ulei de rădăcini de 
vetiver), Jasminum officinale^^ (ulei de iasomie), Juniperus 
osteosperma* (ulei de ienupăr), Santalum album* (ulei 
de lemn de santal), Abies Concolor* (ulei de lemn/frunze/
ramuri de brad alb), Leptospermum Scoparium* (ulei de 
frunze/ramuri de manuka), Picea mariana* (ulei de frunze 
de molid negru), Bursera graveolens* (ulei de Palo santo)

I Am Blessed: Pogostemon cablin* (ulei de paciuli), 
Pelargonium graveolens* (ulei de flori de mușcate), Pinus 
Sylvestris* (ulei de frunze de pin), Solidago canadensis* 
(extract de tulpină/flori/frunze de splinuță), Bursera 
graveolens* (ulei de lemn de Palo santo), Jasminum 
officinale^^ (ulei de iasomie) oil, trigliceride caprilice/ 
caprice, Picea mariana* (ulei de frunze de molid negru), 

Cinnamomum camphora* (ulei de lemn de camfor), 
Tanacetum annuum* (ulei de flori de mușețel albastru 
marocan), Boswellia carterii* (ulei de tămâie)

I Am Creative: Juniperus osteosperma* (ulei de ienupăr), 
Citrus reticulata* (ulei de coji de tangerine), ulei de frunze 
Eucalyptus radiata*, Cupressus sempervirens* (ulei de 
frunze/fructe/tulpină de chiparos), Helichrysum italicum* 
(ulei de helichrysum), Chamaecyparis obtusa* (ulei de 
hinoki), Cymbopogon flexuosus* (ulei de lămâiță), Citrus 
aurantium bergamia* (ulei de coji de bergamote), Citrus 
Paradisi* (ulei de coji de grepfrut)

* Ulei esențial 100% pur  
^^Absolut 100% pur.


