
• Den eteriska oljeblandningen Daily Divine är 
grundstenen i Divine Destiny Collection. Den innehåller 
eteriska oljor av högsta kvalitet från coloradogran, 
svartgran, sandelträ, palo santo, vetiver, manuka 
och jasmin och hjälper dig skapa en plats där du kan 
öppna ditt sinne och hjärta till de förändringar du 
längtar efter.

• Den eteriska oljeblandningen I Am Blessed innehåller 
eteriska oljor av högsta kvalitet från geranium, jasmin, 
gullris, Valor®, tall och palo santo. Med hjälp av dem 

kan du skapa ett utrymme där du kan utöka din 
medvetenhet och förvandla dina tankar för att främja 
känslor av att räcka till samtidigt som du känns vid 
dina gåvor och talanger.

• Den eteriska oljeblandningen I Am Creative innehåller 
eteriska oljor av högsta kvalitet från grapefrukt, 
tangerin, bergamott, immortell, citrongräs, eukalyptus, 
enbär, cypress och japansk ädelcypress. De hjälper 
dig skapa en plats där du kan sätta i gång din kreativa 
energi för att främja ditt öde. Den är som mest kraftfull 
och inspirerande när den kombineras med de första 
två blandningarna.

• Den här kollektionen har utformats för att hjälpa 
dig öka din andliga medvetenhet och stärka ditt inre 
medan du reflekterar kring ditt öde och vad du vill 
åstadkomma i livet.

• Kollektionen är en väldoftande kamrat på din resa 
mot självutveckling och upplysning. Den hjälper dig 
blockera distraktioner, ord och mental programmering 
som hindrar dig från att upptäcka sanningen om vem 
du är.

• Oljeblandningarna har ett unikt, harmoniskt samspel 
när de läggs i flera lager ovanpå varandra och ger dig 
en känsla av frid och inre själviakttagelse.

• Varje blandning är personlig och kommer att svara 
på individens frekvens och fokusera på det som 
efterfrågas – det är din resa av utforskande.

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Divine Destiny Collection är en trio eteriska 
oljeblandningar som har utformats för att arbeta 
synergistiskt som en ackompanjerande doft på din resa 
av självutveckling, upptäckter och upplysning. I Divine 
Destiny Collection ingår tre eteriska oljeblandningar som 
är utformade för att användas i lager på huden: Daily 
Divine, I Am Blessed, och I Am Creative.

De eteriska oljeblandningarna i den här kollektionen är 
utformade för att hjälpa till att öka andlig medvetenhet 
och stärka ditt inre jag genom att stänga ute distraktioner, 
ord och mental programmering som hindrar dig från att 

upptäcka sanningen om vem du är. Varje eterisk olja 
har utpräglade aromatiska noter, som pianotangenter, 
som skapar ett harmoniskt ackord när de sammanförs. 
När du använder de tre oljeblandningarna i den här 
kollektionen samtidigt, lägg märke till hur de samarbetar 
med varandra och med din kropp och själ för att skapa 
en harmonisk energi som med ljus och balans lugnar dina 
känslor och ditt sinnelag.
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För mer information, inklusive varningar, vänligen se individuella produktbeskrivningar och etiketter.

INGREDIENSER

Varning: Förvaras oåtkomlig för barn. Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Rådgör med 
läkare före användning om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller har någon sjukdom. Bör inte användas av barn 
under 6 år utan att först rådgöra med läkare.

Brandfarlig: Använd inte i närheten av eld, öppna lågor, hetta eller gnistor. Förvara ej varmare än rumstemperatur.

VARNING

ANVÄNDNING

DIVINE DESTINY  
COLLECTION

Vecka 1: Applicera varje dag 1-2 droppar Daily Divine på önskad plats, 
såsom handleder, nacke, kronchakrat, hals, hjärta eller öronsnibbar.

Vecka 2: Sätt 1-2 droppar I Am Blessed ovanpå Daily Divine, som ett 
lager, och upprepa varje dag. Använd de två blandningarna på det 
här sättet för att föra samman frekvenser. Vänta 30-60 sekunder 
mellan varje nytt lager.

Vecka 3: Sätt 1-2 droppar I Am Creative ovanpå de första två 
blandningarna, som ett lager, och upprepa varje dag. Vänta 30-60 
sekunder mellan varje nytt lager. De två första blandningarna förstärks 
av I Am Creative när de appliceras ovanpå varandra. Att vänta en 
vecka mellan varje nytt lager är bara nödvändigt för de som använder 
oljorna för första gången.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Daily Divine: Olja av Vetiveria zizanioides* (vetiver), olja 
av Jasminum officinale^^ (jasmin), olja av Juniperus 
osteosperma* (enbär), olja av Santalum album* 
(sandelträ), gren-/blad-/träolja av Abies concolor* 
(coloradogran), gren-/bladolja av Leptospermum 
scoparium* (manuka), olja av Picea mariana* (svartgran), 
träolja av Bursera graveolens* (palo santo)

I Am Blessed: Olja av Pogostemon cablin* (patchouli), 
olja av Pelargonium graveolens* (geranium), olja av Pinus 
sylvestris* (tall), blom-/blad-/stjälkextrakt av Solidago 
canadensis* (gullris), träolja av Bursera graveolens* (palo 
santo), olja av Jasminum officinale^^ (jasmin), kapryl-/
kaprin-triglycerid, olja av Picea mariana* (svartgran), 
träolja av Cinnamomum camphora* (kamfer), olja av 

Tanacetum annuum* (blå renfana), olja av Boswellia 
carterii* (rökelseträd)

I Am Creative: Olja av Juniperus osteosperma* (enbär), 
skalolja av Citrus reticulata* (tangerin), olja av Eucalyptus 
radiata* (eukalyptus), blad-, nöt- och stjälkolja av 
Cupressus sempervirens* (cypress), olja av Helichrysum 
italicum* (immortell), olja av Chamaecyparis obtusa* 
(japansk ädelcypress), olja av Cymbopogon flexuosus* 
(citrongräs), skalolja av Citrus aurantium bergamia* 
(bergamott), skalolja av Citrus paradisi* (grapefrukt)

*100 % ren eterisk olja 
^^100 % ren absolut


