
• Makea, nostattava aromi

• Inspiroi määrätietoisuutta ja eteenpäin kulkemista

• Tukee energia-/chakraharjoittelua - 
 juuri-, otsa- ja sydänchakraa

Tämä sekoitus edesauttaa menneisyyden taakse jättämistä 
ja eteenpäin suuntaamista vision ja innon tukemana. 
Liian usein joudumme tyytymään keskinkertaisuuteen ja 
uhraamaan omat mahdollisuutemme ja menestymisemme 
tuntemattoman ja tulevaisuuden pelon vuoksi. Tämä 
makean manteliöljyn, myskisalvian, tuoksuilangian, 
harmaapihdan, idahon mustakuusen, jasmiinin, katajan, 
olibaanihartsin, seetripuun ja tiikerilumpeen öljysekoitus 

inspiroi määrätietoisuuteen ja luo itseluottamusta oman 
potentiaalin saavuttamisessa. Öljysekoitus on luotu 
auttamaan elämän muutosvaiheissa.

Jos et elä reunalla, viet liian paljon tilaa. – D. Gary Young

Rehellisesti ja sinnikkäästi reunalla eläminen tuo elämään 
intoa haasteiden ja menestyksen saavuttamisen 
muodossa.

OMINAISUUDET JA EDUT

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Makean manteliöljyn, myskisalvian, tuoksuilangian, 
harmaapihdan, idahon mustakuusen, jasmiinin, katajan, 
olibaanihartsin, appelsiinin, seetripuun ja tiikerilumpeen 
öljysekoitus

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

Into the Future on inspiroiva öljysekoitus, joka edesauttaa 
jättämään menneet taakse ja ottamaan suunta tulevaa 
menestystä kohti.

Koko 5 ml Tuotenumero 3369

INTO THE FUTURE



Levitä haluamallesi ihoalueelle. Mikäli olet 
herkkäihoinen, laimenna 10 tippaa 10 ml:aan 
Young Living V-6®-perusöljyä.</p>

AINESOSAT

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain 
ulkoiseen käyttöön. Pidä poissa silmistä ja 
limakalvoilta. Jos olet raskaana, imetät tai 
jos sinulla on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, 
kysy ennen tuotteen käyttöä terveydenhuollon 
ammattilaiselta sen soveltuvuudesta sinulle. Vältä 
suoraa auringonvaloa ja UV-säteitä 12 tuntia 
tuotteen käyttämisen jälkeen.

VAROITUKSET
 

KÄYTTÖOHJEET

INTO THE FUTURE

• Tuoksun kantaminen osoittaa vision edistymistä ja 
jännitystä.

• Käytä öljysekoitusta elämän käännekohdissa 
positiivisuutta luomaan.

• Lisää 2-4 tippaa kylpyveteen Epson-suolan kera.

• Levitä 1-3 tippaa esimerkiksi korvien taakse, sydämen 
päälle, ranteille, niskan ja selkärangan alueelle.

KÄYTTÖEHDOTUS

Prunus amygdalus dulcis (makea manteli) -öljy, 
Salvia sclarea* (myskisalvia) -öljy, Cananga 
odorata* (tuoksuilangia) -kukkaöljy, Abies concolor* 
(harmaapihta) -lehti/oksa/puuöljy, Picea pungens* 
(Idahon okakuusi) -lehti/oksa/puuöljy, Jasminum 
officinale^^ (jasmiini) -öljy, Juniperus osteosperma* 
(kataja) -öljy, Boswellia carterii† (olibaanihartsi) -öljy, 
Citrus sinensis* (appelsiini) -kuoriöljy, Cedrus atlantica* 
(seetripuu) -kuoriöljy, Nymphaea lotus* (tiikerilumme) 
-kukkauute

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
^^100-prosenttisen puhdasta absoluuttia.

 


