
• Aromă florală, dulce și înălțătoare de citrice

• Promovează un mediu de armonie și conștientizare 
spirituală  

• Promovează un sentiment de împuternicire, unitate și 
compasiune

• Ajută la reducerea apariției petelor

• Promovează aspectul de piele sănătoasă și 
strălucitoare

• Conține constituenții naturali geraniol, santalol, 
limonen, alfa-pinen.

Lemn de santal sacru, tămâie sacră, limete, molid negru, 
mentă verde, lămâie, iasomie, trandafir

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

INGREDIENTE DE BAZĂ

• Se aplică local pentru a calma, a echilibra și a crea o 
atmosferă de încredere și transparență.

• Folosește-l în completarea colecției Feelings pentru a 
crea conștientizarea unității cu tine însuți și cu ceilalți.

• Adaugă-l la Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
sau la uleiul de nucă de cocos și aplică-l pentru un 
masaj hrănitor al picioarelor.

• A se folosi zilnic pentru un parfum inspirațional.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Amestecul de uleiuri esențiale Higher Unity are o aromă 
înălțătoare și primitoare, care ajută la inspirarea concentrării 
personale și a echilibrului spiritual. Este un amestec luxos și 
bogat de uleiuri de lemn de santal sacru, tămâie sacră, limete, 
molid negru Northern Lights, mentă verde, lămâie, iasomie și 
trandafir.

Volumul produsului 5 ml       Articol nr. 36713

HIGHER UNITY



Aplică pe zona dorită. În cazul unei sensibilități, 
diluează o picătură în 15 ml de Young Living V-6® 
Vegetable Oil Complex.

INGREDIENTE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern. A se ține departe de ochi și de membranele 
mucoase. Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, consultă 
un cadru medical înainte de folosirea acestui produs.  
Evită lumina directă a soarelui sau razele ultraviolete 
pentru până la 12 ore după aplicarea produsului. 

AVERTISMENTEINSTRUCȚIUNI

HIGHER UNITY

Acest amestec liniștitor și hrănitor a fost creat pentru a 
inspira unitate și pentru a-i aduce pe membrii noștri laolaltă 
în scopuri și gânduri. Higher Unity promovează un mediu 
de armonie și conștientizare spirituală. Toate uleiurile sunt 
obținute și cultivate după metode durabile care se aliniază cu 
angajamentul nostru strict de calitate Seed to Seal®.

CONTEXTUL PRODUSULUI

Santalum album* (ulei de lemn sacru de santal), Citrus 
latifolia* (ulei din coji de limete), Boswellia sacra* (ulei 
de rășină de tămâie sacră), Mentha spicata* (extract de 
frunze de mentă verde), Picea mariana* (ulei de frunze 
de molid negru Northern Lights), Citrus limon* (ulei de 
coji de lămâi), Jasminum officinale^^ (ulei de iasomie), 
Rosa damascena* (ulei de flori de trandafiri)

Poate conține: alcool benzilic**, benzoat de benzil**, 
salicilat de benzil**, citral**, citronelol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, limonen**, linalool**.

* Ulei esențial 100% pur  
^^Absolut 100% pur
**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale


