
• Słodki, kwiatowo-cytrusowy, podnoszący na duchu 
zapach

• Pozwala stworzyć atmosferę sprzyjającą duchowej 
harmonii i świadomości  

• Wyzwala uczucie wzmocnienia, jedności i współczucia

• Pomaga zmniejszyć widoczność niedoskonałości

• Nadaje skórze zdrowy wygląd i blask

• Zawiera naturalne substancje: geraniol, santalol, 
limonen i alfa-pinen

Olejki eteryczne z sandałowca białego, świętej żywicy 
olibanowej, limonki, świerku czarnego z Northern Lights, 
mięty zielonej, cytryny, jaśminu i róży

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

KLUCZOWE SKŁADNIKI

• Stosuj miejscowo, aby odzyskać spokój i równowagę 
oraz stworzyć atmosferę sprzyjającą pewności siebie 
i otwartości.

• Użyj w połączeniu z kolekcją Feelings, aby zadbać 
o zjednoczenie ze samym sobą i innymi.

• Dodaj do produktu Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex lub oleju kokosowego i zastosuj do masażu 
stóp.

• Używaj na co dzień jako zapach dodający inspiracji.

ZASTOSOWANIE

Kompozycja olejków Higher Unity ma podnoszący na duchu, 
przyjemny zapach, który pomaga wywołać skupienie, duchową 
równowagę oraz zjednoczenie ze sobą samym i innymi. 
Ta ekskluzywna, bogata kompozycja łączy olejki z sandałowca 
białego, świętej żywicy olibanowej, limonki, świerku czarnego 
z Northern Lights, mięty zielonej, cytryny, jaśminu i róży.

Pojemność 5 ml Kod produktu: 36713

HIGHER UNITY



Nanieś na wybrany obszar skóry. W przypadku 
wrażliwej skóry, rozcieńcz 1 kroplę w 15 ml 
produktu Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex.

SKŁADNIKI

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do 
użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami 
i błonami śluzowymi. W przypadku ciąży, karmienia 
piersią, przyjmowania leków lub choroby, 
przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Unikaj 
bezpośredniego działania promieni słonecznych lub 
promieni UV do 12 godzin od zastosowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCISPOSÓB UŻYCIA

HIGHER UNITY

Ta kojąca kompozycja została stworzona, aby zadbać 
o zjednoczenie i połączyć ludzi w poczuciu celu i podobnym 
myśleniu. Higher Unity pozwala wywołać atmosferę 
sprzyjającą duchowej harmonii i świadomości. Wszystkie olejki 
pozyskuje się w zrównoważony sposób, który spełnia nasze 
rygorystyczne zobowiązanie do jakości Seed to Seal®.

HISTORIA PRODUKTU

Olejek z sandałowca białego (Santalum album)*, olejek 
ze skórki limonki (Citrus latifolia)*, olejek z żywicy 
kadzidłowca Cartera (Boswellia sacra)*, ekstrakt 
z liści mięty zielonej (Mentha spicata)*, olejek z igieł 
świerku czarnego (Picea mariana)*, olejek ze skórki 
cytryny (Citrus limon)*, olejek z jaśminu (Jasminum 
officinale)^^, olejek z kwiatów róży damasceńskiej 
(Rosa damascena)*

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan 
benzylu**, salicylan benzylu**, cytral**, cytronelol**, 
eugenol**, farnezol**, geraniol**, limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny 
^^100% czysty absolut
**Naturalne składniki olejków eterycznych


