
• Tem um aroma doce e estimulante.

• Inspira determinação para que possas seguir  
em frente com a tua vida.

• Dá apoio às práticas com energia dos  
chacras raiz, plexo solar e cardíaco.

Esta mistura simboliza a experiência de deixar o passado 
para trás de modo a progredir com visão e entusiasmo. 
Muitas vezes, contentamo-nos com coisas medíocres e 
sacrificamos o nosso próprio potencial e sucesso devido ao 
medo do desconhecido e do futuro. Esta mistura de óleo 
de amêndoa doce, sálvia esclareia, ylang ylang, abeto 
branco, abeto azul de Idaho, jasmim, junípero, olíbano, 
laranja, cedro e lótus branco inspira a determinação e 

um espírito pioneiro à medida que faz com que sintas que 
és capaz de alcançar o teu máximo potencial. O objetivo 
desta mistura é dar apoio nas fases de transição da vida.

"Se não vives no limite, estás a perder tempo." – D. Gary 
Young

Viver a vida com tenacidade e integridade dá-te a emoção 
do desafio e a alegria do sucesso.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

HISTÓRIA DO PRODUTO

Óleos essenciais de amêndoa doce, sálvia esclareia, ylang 
ylang, abeto branco, abeto azul de Idaho, jasmim, junípero, 
olíbano, laranja, cedro e lótus branco.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

Into the Future é uma mistura de óleos essenciais 
inspiradora que foi formulada para igualar a frequência 
da melhoria e da motivação, simbolizando a experiência 
de deixar o passado para trás e seguir em frente num 
ambiente de progresso e conquistas.

Tamanho: 5 ml Código: 3369

INTO THE FUTURE



Aplicar na zona desejada. Em caso de 
sensibilidade, diluir 10 gotas em 10 ml de Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INGREDIENTES

Manter fora da vista e do alcance das crianças.  
Apenas para uso externo. Manter longe dos olhos 
e membranas mucosas. Se estiveres grávida ou 
em período de amamentação, se tiveres alguma 
condição médica ou estiveres a tomar algum tipo 
de medicamento, consulta um profissional de 
saúde antes de usar o produto. Evitar a exposição 
direta à luz solar ou a raios UV durante, pelo 
menos, 12 horas após a aplicação do produto.

PRECAUÇÕESINSTRUÇÕES

INTO THE FUTURE

• Utilizar esta fragrância demonstra o progresso com visão  
e entusiasmo.

• Utiliza-a como um sinal de positividade nas fases de 
transição da vida.

• Adiciona 2 a 4 gotas (dependendo do tamanho da 
banheira) ao teu banho com sais de Epsom.

• Aplica 1 a 3 gotas topicamente atrás das orelhas, na zona 
do peito, nos pulsos, na nuca, na zona lombar ou em 
qualquer outra zona desejada.

USOS SUGERIDOS

Óleo de Prunus amygdalus dulcis (Amêndoa doce), 
óleo de Salvia sclarea* (Sálvia esclareia), óleo da flor 
de Cananga odorata* (Ylang ylang), óleo de ramo/
folha/madeira de Abies concolor* (Abeto branco), óleo 
de ramo/folha/madeira de Picea pungens* (Abeto azul 
de Idaho), óleo de Jasminum officinale^^ (Jasmim), 
óleo de Juniperus osteosperma* (Junípero), óleo de 
Boswellia carterii* (Olíbano), extrato de casca de Citrus 
sinensis* (Laranja), óleo de casca de Cedrus atlantica* 
(Cedro), extrato da flor de Nymphaea lotus* (Lótus 
branco).

* Óleo essencial 100% puro.
^^ 100% puro absoluto


