
• Aroma floral, doce, estimulante e cítrico.

• Promove um ambiente de harmonia espiritual 
e consciência.  

• Promove uma sensação de capacitação, 
união e compaixão.

• Ajuda a reduzir a aparência de imperfeições.

• Promove uma pele com um aspeto radiante 
e saudável.

• Contém os componentes de ocorrência natural 
geraniol, santalol, limoneno, alfa-pineno.

Sândalo sagrado, olíbano sagrado, lima, abeto preto 
Northern Lights, hortelã, limão, jasmim e rosa.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

INGREDIENTES PRINCIPAIS

• Aplicar de forma tópica para acalmar, equilibrar 
e criar um ambiente de confiança e franqueza.

• Utiliza-o como óleo adicional à coleção Feelings para 
criar uma sensação de união, contigo próprio e com 
outras pessoas.

• Adiciona-o a Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
ou a óleo de coco e aplica-o numa massagem aos pés.

• Utiliza-o diariamente para desfrutar de uma 
fragrância inspiradora.

USOS SUGERIDOS

A mistura de óleos essenciais Higher Unity tem um aroma 
estimulante e convidativo que ajuda a inspirar a concentração 
pessoal, o equilíbrio espiritual e a união connosco próprios e com 
outras pessoas. É uma mistura de luxo que contém os óleos de 
sândalo sagrado, olíbano sagrado, lima, abeto preto Northern 
Lights, hortelã, limão, jasmim e rosa.

Tamanho: 5 ml Código: 36713

HIGHER UNITY



Aplicar na zona desejada. Em caso de 
sensibilidade, diluir 1 gota em 15 ml de 
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex.

INGREDIENTES

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo. Manter longe dos olhos 
e membranas mucosas. Se estiveres grávida ou 
em período de amamentação, se tiveres alguma 
condição médica ou estiveres a tomar algum tipo 
de medicamento, consulta um profissional de saúde 
antes de usar. Evitar a exposição direta à luz solar 
ou a raios UV durante pelo menos 12 horas após a 
aplicação deste produto.

PRECAUÇÕESINSTRUÇÕES

HIGHER UNITY

Esta mistura reconfortante foi criada para promover a união 
e unir os nossos Brand Partners com um propósito e em 
pensamento. Higher Unity promove um ambiente de harmonia 
espiritual e consciência. Todos os nossos óleos são obtidos 
e cultivados de acordo com os métodos sustentáveis que se 
alinham com o nosso compromisso rigoroso de garantia de 
qualidade Seed to Seal®.

HISTÓRIA DO PRODUTO

Óleo de Santalum album* (Sândalo sagrado), óleo 
de casca de Citrus latifolia* (Lima), óleo de resina de 
Boswellia sacra* (Olíbano sagrado), extrato de folha 
de Mentha spicata* (Hortelã), óleo de folha de Picea 
mariana* (Abeto preto Northern Lights), óleo de casca 
de Citrus limon* (Limão), óleo de Jasminum officinale^^ 
(Jasmim), óleo da flor de Rosa damascena* (Rosa).

Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, 
salicilato de benzilo**, citral**, citronelol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
^^ 100% puro absoluto.
** Componentes naturais de óleos essenciais.


