
• Heeft een zoete, verkwikkende geur

• Bevordert vastberadenheid en vooruitgang in het leven

• Ondersteunt energie en chakra's (wortel,  
zonnevlecht en hart)

Deze melange staat symbool voor het loslaten van 
het verleden zodat je vooruitgang kunt boeken met 
visie en enthousiasme. We nemen vaak genoegen met 
middelmatigheid en offeren ons eigen potentieel en 
succes op omdat we bang zijn voor de toekomst en het 
onbekende. Deze melange van zoete amandel, scharlei, 
ylang-ylang, coloradozilverspar, blauwe spar, jasmijn, 
jeneverbes, wierook, sinaasappel, cederhout en witte 
lotus moedigt vastberadenheid en een pioniersgeest aan 
en creëert een sterk emotioneel gevoel van het kunnen 

bereiken van je potentieel. Het doel van deze melange is  
je ondersteunen tijdens overgangsperiodes in het leven.

"Als je niet op het randje leeft, neem je te veel ruimte in." – 
D. Gary Young

Leven op het randje met vasthoudendheid en integriteit 
brengt de opwinding van de uitdaging en de vreugde van 
succes.

KENMERKEN EN VOORDELEN

GESCHIEDENIS

Zoete amandel-, scharlei-, ylang-ylang-, 
coloradozilverspar-, blauwe spar-, jasmijn-, jeneverbes-, 
wierook-, sinaasappel-, cederhout- en witte lotusolie

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

Into the Future is een inspirerende melange van etherische 
oliën geformuleerd in lijn met de frequentie van verbetering 
en motivatie. De melange staat symbool voor het loslaten 
van het verleden en het uitkijken naar de toekomst in een 
omgeving getekend door vooruitgang en prestatie.

Inhoud: 5 ml Productnr. 3369

INTO THE FUTURE



Breng aan op de gewenste plek. Verdun bij 
gevoeligheid 10 druppels met 10 ml Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INGREDIËNTEN

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en 
slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt. Vermijd 
tot twaalf uur na aanbrengen van het product 
direct zonlicht of UV-stralen.

WAARSCHUWINGENINSTRUCTIES

INTO THE FUTURE

• Draag deze geur om vooruitgang met visie en opwinding  
te tonen.

• Gebruik om positiviteit uit te stralen tijdens 
overgangsperiodes in het leven.

• Voeg twee tot vier druppels olie (afhankelijk van de grootte 
van het bad) en Epsomzout toe aan het badwater.

• Breng een tot drie druppels aan achter de oren, op 
het hart, de polsen, nek en wervelkolom of een andere 
gewenste plek.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Prunus amygdalus dulcis (zoete amandelolie), Salvia 
sclarea (scharlei-olie)*, Cananga odorata (ylang-
ylangolie)*, Abies concolor (coloradozilversparolie)*, 
Picea pungens (blauwe sparolie)*, Jasminum 
officinale (jasmijnolie)^^, Juniperus osteosperma 
(jeneverbesolie)*, Boswellia carterii (wierookolie)*, 
Citrus sinensis (sinaasappelextract)*, Cedrus atlantica 
(atlascederolie)*, Nymphaea lotus (witte lotusextract)*

*100% pure etherische olie
^^100% zuiver


