
• Květinová, sladká a povznášející citrusová vůně

• Podporuje prostředí duchovní harmonie a uvědomění  

• Podporuje pocit síly, souladu a soucitu

• Pomáhá omezit vzhled nedokonalostí pleti

• Podporuje vzhled zdravé, zářivé pleti

• Obsahuje přírodní složku geraniol, santalol, limonen, 
alfa-pinen

Santalovník bílý, kadidlovník pravý, limetka, smrk černý 
z Northern Lights, máta klasnatá, citron, jasmín, růže

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

HLAVNÍ SLOŽKY

• Naneste lokálně ke zklidnění, vyrovnání a vytvoření 
důvěrné a otevřené atmosféry.

• Použijte jako doplněk naší kolekce Feelings pro 
vytvoření povědomí o souladu se sebou samým 
i ostatními.

• Přidejte do oleje Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex nebo kokosového oleje a použijte při pečující 
masáži nohou.

• Používejte každý den pro inspirující vůni.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Směs esenciálních olejů Higher Unity má povznášející, lákavou 
vůni, která pomáhá inspirovat osobní soustředění, duchovní 
rovnováhu a soulad se sebou samým i ostatními. Je to luxusní 
a výrazná směs oleje ze santalovníku bílého, kadidlovníku 
pravého, limetky, smrku černého z Northern Lights, máty 
klasnaté, citronu, jasmínu a růže.

Velikost produktu 5 ml Položka č. 36713

HIGHER UNITY



Naneste na požadované oblasti. V případě 
citlivosti zřeďte 1 kapku v 15 ml oleje Young Living 
V-6® Vegetable Oil Complex.

SLOŽENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější 
použití. Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. Pokud 
jste těhotná, kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou 
nemocí, před použitím kontaktujte lékaře. Po 
aplikaci produktu nevystavujte pokožku až 12 hodin 
přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

VAROVÁNÍPOKYNY

HIGHER UNITY

Tato zklidňující, pečující směs byla vytvořena, aby inspirovala 
soulad a aby naše Brand Partnery spojila dohromady 
v záměru a myšlence. Směs Higher Unity podporuje prostředí 
duchovní harmonie a uvědomění. Při získávání a výrobě všech 
olejů jsou dodržovány udržitelné způsoby, které vyhovují 
našemu přísnému závazku kvality Seed to Seal®.

PŮVOD PRODUKTU

Olej ze santalovníku bílého (Santalum album*), olej 
z kůry limetky (Citrus latifolia*), olej z pryskyřice 
kadidlovníku pravého (Boswellia sacra*), výtažek z listů 
máty klasnaté (Mentha spicata*), olej z jehličí smrku 
černého z Northern Lights (Picea mariana*), olej z kůry 
citronu (Citrus limon*), olej z jasmínu (Jasminum 
officinale^^), olej z květů růže (Rosa damascena*)

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, 
benzyl salicylát**, citrál**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej 
^^100% čistá silice
**Přírodní složky esenciálních olejů


