
Zvyšte hlas, abyste prolomili ticho díky směsi One Voice. Směs 
esenciálních olejů One Voice, která byla vytvořena ve spolupráci 
s nadací The D. Gary Young, Young Living Foundation na podporu úsilí 
nadace skoncovat s vykořisťováním po celém světě, je komplexní vůně 
vybraných květinových, ukotvujících a dřevitých luxusních esenciálních 
olejů. Tato exkluzivní směs esenciálních olejů od Young Living obsahuje 
inspirativní vůni směsi Highest Potential, povznášející vůni směsi Clarity, 
ukotvující tóny oleje ze santalovníku bílého, kadidlovníku pravého 
a smilu, svěží, dřevité tóny oleje z jedle obrovské z Idaha a smrku 
pichlavého z Idaha a květinovou vůni oleje z ylang ylang a růže. Tyto 
oleje jsou oblíbenými produkty spoluzakladatelů společnosti Young 
Living, D. Garyho Younga, Mary Young a jejich rodiny, a jsou pečlivě 
vybrány pro jejich symbolickou význačnost a aromatické vlastnosti.

Velikost produktu 5 ml Položka č. 37859

ONE VOICE

• Highest Potential: Tato směs esenciálních olejů má 
inspirující vůni. Je perfektní k použití během dne, 
když si stanovujete cíle, plníte úkoly a pracujete na 
dosažení vašeho „nejvyššího potenciálu“.

• Clarity: Tato směs esenciálních olejů podporuje 
pocit stability, jasnosti a duchovnosti. Je kombinací 
esenciálního oleje z bazalky, rozmarýnu, máty 
peprné a dalších esenciálních olejů. Vybízí ke chvílím 
otevřenosti, když se použije lokálně.

• Santalovník bílý: Esenciální olej ze santalovníku 
bílého je již dlouho žádaný pro své vlastnosti 
prospívající pleti, přitažlivou vůni a použití během 
duchovních obřadů. Podporuje zdravý vzhled pleti, 
když se nanese lokálně.

• Kadidlovník pravý: O esenciálním oleji z kadidlovníku 
pravého se říká, že je druhem pryskyřice, která byla 
přinesena malému Ježíškovi po jeho narození. Má 
ukotvující, dřevitou vůni, která vylepšuje meditaci 
a duchovní praktiky.

• Ylang ylang: Esenciální olej z ylang ylang podporuje 
zdravý vzhled pokožky a lesklé vlasy a má vůni, která 
nastolí náladu pro romantiku.

• Jedle obrovská z Idaha: Esenciální olej z jedle 
obrovské z Idaha vytváří osvěžující pocit při 
vdechování, když se nanese na hrudník a krk. 
Zklidňuje unavené svaly, když se použije při masáži, 
a zvyšuje duchovnost, když se použije během 
meditace.

• Smrk pichlavý z Idaha: Esenciální olej ze smrku 
pichlavého z Idaha zklidňuje unavené svaly, když se 
nanese lokálně při masáži, a má ukotvující vůni, která 
je perfektní k použití při duchovní praktice.

• Smil: Esenciální olej ze smilu poskytuje pleti oživený 
vzhled a omezuje vzhled nesjednoceného tónu pleti, 
když se nanese lokálně, což z něj dělá nezbytnost pro 
každou domácnost.

• Růže: Esenciální olej z růže má omamnou vůni, která 
vás přitahuje ke svým vysokým tónům. Doma vytváří 
klidné, milující a pečující prostředí a nastolí náladu 
pro romantiku.

HLAVNÍ SLOŽKY



• Naneste lokálně pro povzbudivou vůni, která 
podporuje pocit sebedůvěry

• Naneste na krk a oblast srdce pro vůni, která vás 
pobízí říkat pravdu

• Použijte během dne pro inspirativní vůni, která vás 
pobízí říkat pravdu

• Použijte, když pracujete na cílech, osobních ujištěních 
a když zvažujete, jak můžete použít váš hlas, abyste 
učinili změnu ve vašem životě a životech ostatních lidí

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

• Použijte, když pracujete na prosazení a posílení 
vašeho vnitřního hlasu

• Díky této směsi uveďte vaši pravdu a použijte váš hlas, 
abyste pomohli lidem, kteří to potřebují

• Užijte si pocity víry, sebedůvěry a odvahy 
a povzbuďte je

• Podporuje nadaci The D. Gary Young, Young Living 
Foundation a její snahy chránit a podpořit mladé lidi 
ve světě

• Komplexní vůně jedinečných květinových 
a ukotvujících, dřevitých esenciálních olejů

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

One Voice je druhou ze série směsí esenciálních olejů vytvořených 
ve spolupráci s nadací Young Living Foundation. Část výnosu 
z prodeje směsi One Voice je darována snahám nadace skoncovat 
s vykořisťováním, kde budou finanční prostředky použity na ochranu 
zranitelných před ztrátou jejich svobody kvůli obchodování s lidmi 
a na pomoc přeživším obnovit jejich životy. Design etikety směsi One 
Voice navrhla přeživší obchodování s lidmi, která se v současné době 
účastní programu Stepping Stones organizace Hope for Justice 
– programu sponzorovaného nadací Young Living Foundation, který 
poskytuje dospívajícím přeživším životní dovednosti, které potřebují, 
aby v budoucnu žili nezávisle a prospívali. Design této etikety 
oslavuje osobní proměnu, kterou kdysi vykořisťovaní jedinci projdou 
jako součást procesu obnovy: proměna z oběti na přeživšího, z toho 
nemít žádný hlas po to mít jednotný hlas svobody.

PŮVOD PRODUKTU

ONE VOICE



Naneste na požadované oblasti. V případě 
citlivosti zřeďte 15 kapek v 10 ml oleje Young Living 
V-6® Vegetable Oil Complex.

SLOŽENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější 
použití. Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. Pokud 
jste těhotná, kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou 
nemocí, před použitím kontaktujte lékaře. Po 
aplikaci nevystavujte pokožku po 12 hodin přímému 
slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

VAROVÁNÍ

POKYNY

ONE VOICE

Olej z květů ylang ylang z Ekvádoru (Cananga 
odorata)*, olej z jedle obrovské (Abies grandis)*, olej 
z větví/jehličí/dřeva jedle pichlavé z Idaha
(Picea pungens)*, olej z pryskyřice kadidlovníku pravého 
(Boswellia sacra)*, olej ze dřeva cypřiše modrého 
(Callitris intratropica)*, olej ze santalovníku (Santalum 
album)*, olej z bazalky (Ocimum basilicum)*, olej 
z květů smilu (Helichrysum italicum)*, olej z květů ylang 
ylang (Cananga odorata)*, olej z jasmínu (Jasminum 
officinale)^^, olej ze semínek kardamomu (Elettaria 
cardamomum)*, olej ze dřeva cedru (Cedrus atlantica)*, 
olej z listů rozmarýnu (Rosmarinus officinalis)*, olej 
z květů pelargonie (Pelargonium graveolens)*, olej 
z květů růže (Rosa damascena)*, olej z levandule 
(Lavandula angustifolia)*, olej z máty peprné (Mentha 
piperita)*, olej z kadidlovníku (Boswellia carterii)*, olej ze 
dřeva královského havajského santalovníku^ (Santalum 
paniculatum)*, olej z jehličí smrku černého z Northern 
Lights (Picea mariana)*, olej z větví/jehličí/dřeva jedle 
ojíněné (Abies concolor)*, olej z kořene vetiveru (Vetiveria 
zizanoides)*, olej ze semínek koriandru (Coriandrum 
sativum)*, olej z jehličí smrku černého (Picea mariana)*,
olej z kůry bergamotu (Citrus aurantium bergamia)*

(bez furokumarinů), olej z kůry skořicovníku 
(Cinnamomum Zeylanicum)*, olej z květů davany 
(Artemisia pallens)*, olej z kůry citronu (Citrus limon)*, 
olej z listů kafrové limetky (Citrus hystrix)* olej z květů 
heřmánku římského (Anthemis nobilis)*, olej z palmarosy 
(Cymbopogon martini)*, olej z květů heřmánku pravého 
(Chamomilla recutita)*, olej z květů vratiče modrého 
(Tanacetum annuum)*, olej z kůry grapefruitu (Citrus 
paradisi)*, olej z kůry mandarinky (Citrus reticulata)*, 
výtažek z listů máty klasnaté (Mentha spicata)*, olej 
z listů obaleně (Ocotea quixos)*

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, 
benzyl salicylát**, cinnamal**, cinnamyl alcohol**, 
citrál**, citronellol**, kumarin**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej 
^^100% čistá silice
**Přírodní složky esenciálních olejů

^Královský havajský santalovník je ochranná známka 
Jawmin, LLC.


