
• Har en söt och uppiggande doft.

• Inspirerar till beslutsamhet i livet.

• Främjar energi och chakran: rot-, solar plexus- och 
hjärtchakrana.

Denna blandning markerar händelsen då du lämnar det 
förflutna bakom dig för att kunna utvecklas med vision 
och spänning. Vi accepterar så ofta medelmåttighet 
och offrar vår egen potential och framgång på grund 
av rädsla för det okända och för framtiden. Denna 
blandning av sötmandelolja, muskatellsalvia, ylang ylang, 
coloradogran, blågran från Idaho, jasmin, en, rökelseträd, 
apelsin, cederträ och vit lotus inspirerar till beslutsamhet 
och en nybyggaranda som ger en stark känsla av att 
kunna uppnå sin potential. Syftet med den här oljan är att 
ge stöd vid stora förändringar i livet.

”Om du inte lever nära förändringens brant tar du upp för 
mycket plats.” – D. Gary Young

Att ta risker med envishet och integritet gör utmaningen 
spännande och framgången till en glädje.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

PRODUKTBAKGRUND

Sötmandelolja och eteriska oljor av muskatellsalvia, ylang 
ylang, gran, blågran från Idaho, jasmin, en, rökelseträd, 
apelsin, cederträ och vit lotus

HUVUDINGREDIENSER

Into the Future är en inspirerande eterisk oljeblandning 
som har utformats för att förbättra och motivera, och 
symboliserar ögonblicket då man lämnar det förflutna 
bakom sig och fortsätter framåt i en miljö som främjar 
utveckling och framgång.

Produktstorlek 5 ml     Artikelnummer 3369

INTO THE FUTURE



Applicera på önskat område. Om du har känslig 
hud kan du späda ut 10 droppar med 10 ml Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INGREDIENSER

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för 
utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Rådgör med läkare före användning 
om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller 
lider av en sjukdom. Undvik direkt solljus eller UV-
strålar i 12 timmar efter användning.

VARNINGANVÄNDNING

INTO THE FUTURE

• Denna doft sprider en känsla av vision och spänning.

• Använd den för att sprida positiva känslor vid stora 
förändringar i livet.

• Tillsätt 2-4 droppar i badvattnet (beroende på hur stort 
badkaret är) och blanda med badsalt.

• Ta 1-3 droppar utvärtes, till exempel bakom öronen, över 
hjärtat, på handlederna, på nacken och längst ner på 
ryggraden.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Olja av Prunus amygdalus dulcis (sötmandel), 
olja av Salvia sclarea* (muskatellsalvia), olja av 
Cananga odorata* (ylang ylang), gren-, barr- och 
träolja av Abies concolor* (coloradogran), gren-, 
barr- och träolja av Picea pungens* (blågran från 
Idaho), olja av Jasminum officinale^^ (jasmin), olja 
av Juniperus osteosperma* (en), olja av Boswellia 
carterii* (rökelseträd), extrakt av skal från Citrus 
sinensis* (apelsin), olja av Cedrus atlantica* (cederträ), 
blomextrakt av Nymphaea lotus* (vit lotus)

*100 % ren eterisk olja
^^100 % ren absolut


