
• Are o aromă dulce, înălțătoare

• Inspiră determinarea și mersul înainte în viața ta

• Sprijină practicile energetice/chakrelor  
- rădăcina, plexul solar și inima

Acest amestec semnifică experiența de a lăsa trecutul în 
urmă pentru a progresa cu viziune și entuziasm. De foarte 
multe ori, ne mulțumim cu mediocritatea și ne sacrificăm 
propriul potențial și succes din cauza fricii de necunoscut 
și de viitor. Acest amestec de ulei de migdale dulci, salvie 
tămâioasă, ylang ylang, brad alb, molid albastru de 
Idaho, iasomie, ienupăr, tămâie, portocală, lemn de cedru 
și lotus alb, inspiră determinare și spirit de pionierat și 

creează un sentiment emoțional puternic de a fi capabil 
să îți atingi potențialul. Scopul acestui amestec este de a 
ajuta în timpul tranzițiilor în viață.

”Dacă nu trăiești la limită, ocupi prea mult spațiu.” 
 – D. Gary Young

A trăi la limită, cu tenacitate și integritate, aduce 
entuziasmul provocării și bucuria succesului.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

CONTEXTUL PRODUSULUI

Ulei de migdale dulci, uleiuri esențiale de salvie tămâioasă, 
ylang ylang, brad alb, molid albastru de Idaho, iasomie, 
ienupăr, tămâie, portocală, lemn de cedru și lotus alb.

INGREDIENTE DE BAZĂ 

Into the Future este un amestec inspirațional de uleiuri 
esențiale care a fost formulat pe frecvența de îmbunătățire 
și motivare, simbolizând experiența de a lăsa trecutul în 
urmă și de a merge înainte într-un mediu de progres și 
realizări.

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 3369

INTO THE FUTURE



Aplică pe zona dorită.  În cazul unei sensibilități, 
diluează 10 picături în 10 ml de Young Living V-6® 
Vegetable Oil Complex.

INGREDIENTE 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern.  A se ține departe de ochi și de membranele 
mucoase.  Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, 
consultă un cadru medical înainte de folosirea 
acestui produs.  Evită lumina directă a soarelui 
sau razele ultraviolete pentru până la 12 ore după 
aplicarea produsului.

AVERTISMENTEINSTRUCȚIUNI

INTO THE FUTURE

• Purtarea acestui parfum arată un progres cu viziune  
și entuziasm.

• Se folosește pentru a semnala pozitivitatea în timpul 
tranzițiilor vieții.

• Adaugă 2-4 picături (în funcție de mărimea căzii) în  
apa de baie cu săruri Epson.

• Aplică 1-3 picături local în spatele urechilor, deasupra 
inimii, pe încheieturi, pe ceafă și la baza coloanei 
vertebrale sau în orice alt loc dorit.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Prunus amygdalus dulcis (ulei de migdale dulci), Salvia 
sclarea* (ulei de salvie tămâioasă), Cananga odorata* 
(ulei de flori de ylang ylang), Abies concolor* (ulei de 
lemn/frunze/ramuri de brad alb), Picea pungens* (ulei 
de lemn/frunze/ramuri de molid albastru de Idaho), 
Jasminum officinale^^ (ulei de iasomie), Juniperus 
osteosperma* (ulei de ienupăr), Boswellia carterii† 
(ulei de tămâie), Citrus sinensis* (extract de coji de 
portocale), Cedrus atlantica* (ulei de scoarță de 
cedru), Nymphaea lotus* (extract de floare de lotus alb)

* ulei esențial 100% pur
^^Absolut 100% pur


