
• Blommig, söt och upplyftande citrusdoft

• Främjar andlig harmoni och medvetande  

• Främjar en känsla av styrka, enighet och medkänsla

• Bidrar till att minska blemmor

• Främjar en hälsosam lyster

• Innehåller de naturliga beståndsdelarna geraniol, 
santalol, limonen, alfa-pinen

De eteriska oljorna Sacred Sandalwood, Sacred 
Frankincense, Lime, Northern Lights Black Spruce, 
Spearmint, Lemon, Jasmine, Rose

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

HUVUDINGREDIENSER

• Applicera på huden för att lugna och balansera, 
samt skapa en atmosfär av självkänsla och öppenhet.

• Använd som ett tillägg till vår kollektion Feelings för att 
skapa en medvetenhet om enighet med dig själv och 
andra.

• Blanda med vår Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex eller kokosolja och använd för en vårdande 
fotmassage.

• Använd dagligen för en inspirerande doft.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Den eteriska oljeblandningen Higher Unity har en upplyftande, 
inbjudande doft som främjar personligt fokus, andlig balans 
och enighet med dig själv och andra. Det är en lyxig och rik 
blandning av oljor från äkta sandelträ, äkta rökelseträd, lime, 
Northern Lights-svartgran, grönmynta, citron, jasmin och ros.

Produktstorlek 5 ml  Artikelnummer 36713

HIGHER UNITY



Applicera på önskat område. Om du har känslig 
hud kan du späda ut 1 droppe med 15 ml Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex.

INGREDIENSER

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för 
utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Rådgör med läkare före användning 
om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller 
har någon sjukdom. Undvik direkt solljus eller 
UV-strålning i 12 timmar efter användning.

VARNINGANVÄNDNING

HIGHER UNITY

Denna lugnande, vårdande blandning har utformats för att 
främja enighet och för att ena våra Brand Partner i syfte 
och tanke. Higher Unity främjar en miljö med andlig harmoni 
och medvetenhet. Alla oljor kommer från och har odlats med 
hållbara metoder som följer våra strikta kvalitetsstandarder 
Seed to Seal®.

PRODUKTBAKGRUND

Olja av Santalum album* (äkta sandelträ), olja av 
Citrus latifolia* (lime), hartsolja av Boswellia sacra* 
(äkta rökelseträd), extrakt från Mentha spicata* 
(grönmynta), olja av Picea mariana* (Northern 
Lights-svartgran), olja av Citrus limon* (citron), olja 
av Jasminum officinale^^ (jasmin), olja av Rosa 
damascena* (ros)

Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, 
bensylsalicylat**, citral**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja 
^^100 % ren absolut
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan


