
• Saldus, citrusinis, pozityviai nuteikiantis, žiedų 
aromatas

• Skatina dvasinę harmoniją ir sąmoningumą  

• Skatina galios, vienybės ir atjautos jausmus

• Mažina matomas odos dėmeles

• Odai suteikia sveiko švytėjimo

• Sudėtyje yra natūralių medžiagų: geraniolio, 
santalolio, limoneno, alfa-pineno

Baltųjų santalų, smilkalinių bosvelijų, žaliųjų citrinų, 
Northern Lights juodųjų eglių, šaltmėčių, citrinų, jazminų, 
rožių aliejai

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

• Naudokite išviršiniu būdu, tinka nuotaikos 
subalansavimui, nusiraminimui, atvirumo ir 
pasitikėjimo atmosferos puoselėjimui

• Naudokite šį aliejų kaip „Feelings“ kolekcijos 
papildymą, kad sąmoningai pajustumėte vienybę 
su savimi ir kitais.

• Įlašinkite į bazinį aliejų „Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex“ ar kokosų aliejų ir atlikite 
atpalaiduojantį pėdų masažą.

• Kasdien mėgaukitės motyvuojančiu aromatu.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Eterinių aliejų mišinys „Higher Unity“ pasižymi nuotaiką 
pakeliančiu, jaukiu aromatu, kuris padeda susitelkti ir nusiteikti 
harmoningiau. Tai prabangus, sodrus baltųjų santalų, smilkalinių 
bosvelijų, žaliųjų citrinų, juodųjų eglių, šaltmėčių, citrinų, jazminų 
ir rožių aliejų mišinys.

Prekės dydis 5 ml Prekės nr. 36713

„HIGHER UNITY“



Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. 
Jei oda jautri, atskieskite 1 lašą su 15 ml bazinio 
aliejaus „Young Living V-6® Enhanced Vegetable 
Oil Complex“.

INGREDIENTAI

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų 
į akis ir ant gleivinių. Nėštumo metu, maitinant 
krūtimi, vartojant vaistus ar sergant kokiomis 
nors ligomis prieš naudojant reikia pasitarti su 
gydytoju. Užtepę produktą ant odos, iki 12 valandų 
venkite buvimo saulėje ar UV spindulių.

ĮSPĖJIMAIINSTRUKCIJOS

„HIGHER UNITY“

Šis raminantis, maloniai nuteikiantis aliejų mišinys įkvepia 
vienybę, motyvaciją ir bendrystę. „Higher Unity“ aliejų mišinys 
skatina harmoniją ir sąmoningumą. Visi aliejai yra išgaunami 
naudojant tvarius metodus, laikantis griežtų „Seed to Seal®“ 
kokybės pažado principų.

PRODUKTO INFORMACIJA

Santalum album* (baltųjų santalų) aliejus, Citrus 
latifolia* (žaliųjų citrinų) žievelių aliejus, Boswellia sacra* 
(smilkalinių bosvelijų) dervos aliejus, Mentha spicata* 
(šaltmėčių) lapų ekstraktas, Picea mariana* (Northern 
Lights juodųjų eglių) spyglių aliejus, Citrus limon* 
(citrinų) žievelių aliejus, Jasminum officinale^^ (jazminų) 
aliejus, Rosa damascena* (rožių) žiedų aliejus

Sudėtyje galimai yra šių medžiagų: benzilo alkoholis**, 
benzilbenzoatas**, benzilo salicilatas**, citralis**, 
citronelolis**, eugenolis**, farnezolis**, geraniolis**, 
limonenas**, linalolis**.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
^^ 100 % grynas absoliutas
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys


