
• Bloemachtige, zoete en opbeurende citrusgeur

• Bevordert spiritueel evenwicht en bewustzijn  

• Geeft kracht en bevordert eenheid en medeleven

• Vermindert onzuiverheden

• Geeft de huid een gezondere uitstraling

• Bevat de natuurlijke bestanddelen geraniol, santalol, 
limoneen en alfa-pineen

Heilig sandelhout-, heilig wierook-, limoen-, groene munt-, 
citroen-, jasmijn-, rozen-, Northern Lights-zwarte sparolie

KENMERKEN EN VOORDELEN

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

• Breng aan op de huid om van rust en balans te 
genieten en een sfeer van zelfvertrouwen en openheid 
te creëren.

• Gebruik in aanvulling op onze Feelings-kit om 
bewustzijn voor jezelf en anderen te creëren.

• Verdun met Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
of kokosolie en gebruik bij een voedende voetmassage.

• Gebruik dagelijks als inspirerende geur.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Higher Unity is een etherische oliemelange met een opbeurende 
en uitnodigende geur die persoonlijke focus, spiritueel evenwicht 
en eenheid met jezelf en anderen stimuleert. Het is een luxe en 
volle melange van heilig sandelhout, heilig wierook, limoen, 
zwarte spar, groene munt, citroen, jasmijn en roos.

Inhoud: 5 ml Productnr. 36713

HIGHER UNITY



Breng aan op de gewenste plek. Verdun bij 
gevoeligheid een druppel met 15 ml Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INGREDIËNTEN

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en 
slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt. Vermijd 
tot twaalf uur na aanbrengen van het product 
direct zonlicht of UV-stralen.

WAARSCHUWINGENGEBRUIK

HIGHER UNITY

Deze verzachtende en voedende melange is samengesteld 
om eenheid te stimuleren en leden samen te brengen in doel 
en gedachte. Higher Unity bevordert spiritueel evenwicht en 
bewustzijn. Alle oliën worden geproduceerd volgens duurzame 
productieprocessen die aansluiten op onze strikte Seed to 
Seal®-kwaliteitsbelofte.

GESCHIEDENIS

Santalum album-olie*, Citrus latifolia (limoenolie)*, 
Boswellia sacra-olie*, Mentha spicata (groene 
muntextract)*, Picea mariana (zwarte sparolie)*, Citrus 
limon (citroenolie)*, Jasminum officinale (jasmijnolie)^^, 
Rosa damascena (damaskroosolie)*

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, 
benzylsalicylaat**, citral**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneen**, 
linalool**

*100% pure etherische olie 
^^100% zuiver
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën


