
• Pasižymi saldžiu, pozityviai nuteikiančiu aromatu

• Skatina ryžtingumą, gyvenime skinantis kelią į priekį

• Pravartu naudoti užsiimant energijos / čakrų (bazinės, 
sakralinės, saulės rezginio ir širdies) praktikomis

Šis mišinys padeda emociškai paleisti praeitį, siekiant eiti 
į priekį ir su entuziazmu puoselėjant naują viziją. Neretai 
mes susitaikome su tuo, ką turime, ir aukojame savo 
galimybes ir sėkmę, nes bijome nežinomybės ir ateities. 
Šis saldžiųjų migdolų aliejaus, kvapiųjų šalavijų, kvapiųjų 
kanangų, pilkųjų kėnių, Aidaho dygiųjų eglių, jazminų, 
kadagių, bosvelijų, apelsinų, kedrų ir baltojo lotoso aliejų 
mišinys skatina ryžtingumą ir aktyvumą bei gebėjimo 

pasiekti savąjį potencialą jausmą. Šio aliejų mišinio tikslas 
– pagelbėti per pereinamuosius gyvenimo tarpsnius.

„Jei negyvenate laviruodami ties pakraščiais, tuomet 
užimate per daug vietos.“ – D. Gary Young

Atkaklus, sąžiningas, drąsus gyvenimas teikia entuziazmą 
dėl iššūkių ir džiaugsmą dėl sėkmės.

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

PRODUKTO INFORMACIJA

Saldžiųjų migdolų, kvapiųjų šalavijų, kvapiųjų kanangų, 
pilkųjų kėnių, Aidaho dygiųjų eglių, jazminų, kadagių, 
bosvelijų, apelsinų, kedrų ir baltojo lotoso eteriniai aliejai

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

„Into the Future“ – įkvepiantis aliejų mišinys, sukurtas 
pagal tobulėjimo ir motyvacijos vibracijas, simbolizuojantis 
praeities palikimą užnugaryje ir ėjimą į priekį progreso ir 
pasiekimų aplinkoje.

Prekės dydis 5 ml Prekės nr. 3369

„INTO THE FUTURE“



Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. Jei 
oda jautri, atskieskite 10 lašelių su 10 ml bazinio 
aliejaus „Young Living V-6® Enhanced Vegetable 
Oil Complex“.

INGREDIENTAI

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų 
į akis ir ant gleivinių.  Nėštumo metu, maitinant 
krūtimi, vartojant vaistus ar sergant kokiomis 
nors ligomis prieš naudojant reikia pasitarti su 
gydytoju. Užtepę produktą ant odos, iki 12  
valandų venkite buvimo saulėje ar UV spindulių.

ĮSPĖJIMAIINSTRUKCIJOS

„INTO THE FUTURE“

• Šio aliejų mišinio aromatas skatina judėjimą į priekį, 
puoselėjant viziją ir entuziazmą.

• Naudokite šį gaminį, kad pozityviai žengtumėte per 
pereinamuosius gyvenimo tarpsnius.

• 2–4 lašus įlašinkite (priklausomai nuo vonios dydžio) į 
karštą vonią su Epsom druska.

• 1–3 lašais patepkite vietas už ausų, širdies sritį, riešus, 
sprandą ir ties stuburo apačia (ar kitą kūno vietą).

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

Prunus amygdalus dulcis (saldžiųjų migdolų) aliejus, 
Salvia sclarea* (kvapiųjų šalavijų) aliejus, Cananga 
odorata* (kvapiųjų kanangų) žiedų aliejus, Abies 
concolor* (pilkųjų kėnių) šakų / spyglių / medienos 
aliejus, Picea pungens* (Aidaho dygiųjų eglių) šakų 
/ spyglių / medienos aliejus, Jasminum officinale^^ 
(jazminų) aliejus, Juniperus osteosperma* (kadagių) 
aliejus, Boswellia carterii† (bosvelijų / frankincenso) 
aliejus, Citrus sinensis* (apelsinų) žievelių ekstraktas, 
Cedrus atlantica* (kedrų) žievės aliejus, Nymphaea 
lotus* (baltojo lotoso) žiedų ekstraktas

* 100 % grynas eterinis aliejus
^^ 100 % grynas absoliutas.


