
• Ma słodki, podnoszący na duchu aromat

• Sprzyja determinacji i posuwaniu się naprzód w życiu

• Wspiera praktyki związane z energią i czakrami: 
podstawy, splotu słonecznego i serca

Kompozycja Into the Future symbolizuje pozostawienie 
przeszłości za sobą, aby rozwijać się z poczuciem wizji 
i podekscytowaniem. Wielokrotnie zdarza nam się 
zadowalać przeciętnością i poświęcać własny potencjał 
i sukces ze strachu przed nieznanym i przyszłością. Ta 
kompozycja oleju ze słodkich migdałów oraz olejków 
z szałwii muszkatołowej, jagodlinu wonnego, jodły 
kalifornijskiej, świerku kłującego z Idaho, jaśminu, jałowca, 
żywicy olibanowej, pomarańczy, cedru i grzybienia 
egipskiego, wyzwala determinację, ducha do działania 

oraz uczucie, że jesteśmy w stanie osiągnąć to, do czego 
dążymy. Zadaniem tego olejku jest wsparcie w momentach 
życiowych zmian.

„Jeśli nie żyjesz na krawędzi, zajmujesz za dużo miejsca”  
– D. Gary Young

Życie na krawędzi, przy zachowaniu wytrwałości 
i uczciwości, dostarcza ekscytacji związanej z wyzwaniami 
i daje radość z osiąganych sukcesów.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

HISTORIA PRODUKTU

Olej ze słodkich migdałów, olejki eteryczne z szałwii 
muszkatołowej, jagodlinu wonnego, jodły kalifornijskiej, 
świerku kłującego z Idaho, jaśminu, jałowca, żywicy 
olibanowej, pomarańczy, cedru i grzybienia egipskiego

KLUCZOWE SKŁADNIKI

Into the Future to dodająca natchnienia kompozycja olejków 
eterycznych, którą opracowano zgodnie z częstotliwością 
sprzyjającą wzmacnianiu i motywacji. Symbolizuje 
pożegnanie z przeszłością i podążanie naprzód, ku rozwojowi 
i osiągnięciom.

Pojemność: 5 ml Kod produktu: 3369

INTO THE FUTURE



Nanieś na wybrany obszar skóry. W przypadku 
wrażliwej skóry, rozcieńcz 10 kropli w 10 ml 
produktu Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex.

SKŁADNIKI

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie 
do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu 
z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku 
ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków lub 
choroby, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. 
Unikaj bezpośredniego działania promieni 
słonecznych lub promieni UV przez co najmniej 
12 godzin od zastosowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCISPOSÓB UŻYCIA

INTO THE FUTURE

• Stosowanie tego zapachu wyraża stawianie na postęp 
z poczuciem wizji i ekscytacją.

• Używaj tego olejku do sygnalizowania pozytywnego 
nastawienia podczas życiowych przemian.

• Dodaj 2-4 krople do kąpieli z solą Epsom.

• Zastosuj 1-3 krople miejscowo za uszami, w okolicy serca, 
na nadgarstki, kark i podstawę kręgosłupa lub inną 
wybraną część ciała.

ZASTOSOWANIE

Olej ze słodkich migdałów (Prunus amygdalus dulcis), 
olejek z szałwii muszkatołowej (Salvia sclarea)*, olejek 
z kwiatów jagodlinu wonnego (Cananga odorata)*, 
olejek z gałęzi/igieł/drewna jodły kalifornijskiej (Abies 
concolor)*, olejek z gałęzi/igieł/drewna świerku 
kłującego (Picea pungens)*, olejek z jaśminu (Jasminum 
officinale)^^, olejek z jałowca (Juniperus osteosperma)*, 
olejek z kadzidłowca Cartera (Boswellia carterii)*, 
ekstrakt ze skórki pomarańczy (Citrus sinensis)*, olejek 
z kory cedru atlaskiego (Cedrus atlantica)*, ekstrakt 
z kwiatów grzybienia egipskiego (Nymphaea lotus)*.

*100% czysty olejek eteryczny
^^100% czysty absolut


