
Korota ääntäsi katkaistaksesi hiljaisuuden One Voice 
-öljysekoituksella. Tämä öljysekoitus on valmistettu 
yhteistyössä The D. Gary Young, Young Living Foundationin 
kanssa tukemaan säätiön työtä hyväksikäytön 
lopettamisessa. One Voice sisältää hienoja kukkasia öljyjä 
sekä maadoittavia puuöljyjä. Tämä Young Livingin eteerinen 
öljysekoitus sisältää Highest Potentialin inspiroivaa, 
Clarityn virkistävää, pyhän santelipuun, temppeliolibaanin 
ja italianolkikukan maadoittavia, idahon jättipihdan ja 
mustakuusen puisia sekä tuoksuilangian ja ruusun kukkaisia 
tuoksuja. Nämä öljyt ovat Youngin perheen suosikkeja ja 
ne on huolellisesti valittu symbolisten ja aromaattisten 
ominaisuuksiensa vuoksi.

Koko 5 ml Tuotenumero 37859

ONE VOICE

• Highest Potential: Highest Potential -öljysekoituksella 
on inspiroiva tuoksu, joka sopii käytettäväksi 
aamusta iltaan tehtävien ja töiden loppuun 
saattamisen tukemisessa.

• Clarity: Clarity-öljysekoitus tukee henkistä 
tietoisuutta, inspiroi selkeyden tunteita, vahvistaa 
intuitiota ja laittaa ryhtymään tuumasta toimeen.  
Clarity sisältää muun muassa basilikan, rosmariinin 
ja piparmintun eteerisiä öljyjä ja se edesauttaa 
avoimuutta paikallisesti käytettynä.

• Pyhä santelipuu (Sacred Sandalwood): Sacred 
Sandalwood -öljyä arvostetaan sen ihoa hoitavien 
ominaisuuksien ja sen viettelevän aromin vuoksi. 
Paikallisesti levitettynä se tukee ihon terveyttä.

• Temppeliolibaani (Sacred Frankincense): Sacred 
Frankincense -öljyn uskotaan olevan hartsia, 
jota vietiin Jeesus-lapselle syntymälahjaksi. Sen 
maadoittava ja puinen aromi tukee meditaatiota ja 
henkisiä harjoituksia.

• Tuoksuilangia: Ylang Ylang -öljy tukee sekä ihon 
että hiusten terveyttä. Sen aromi on rauhoittava ja 
romanttinen.

• Idahon jättipihta: Idaho Grand Fir -öljy luo 
raikastavan hengityskokemuksen, kun sitä levitetään 
rinnan päälle ja niskan alueelle. Se myös elvyttää 
väsyneitä lihaksia, kun sitä käytetään hieronnassa. 
Meditaation aikana se tukee henkisyyttä.

• Idahon okakuusi (Idaho Blue Spruce): Idaho Blue 
Spruce -öljy elvyttää väsyneitä lihaksia, kun sitä 
käytetään hieronnassa ja sen maadoittava aromi 
sopii hyvin henkisiin harjoituksiin.

• Italian olkikukka: Helichrysum-öljy tuo hehkua 
iholle ja vähentää ihon epäpuhtauksien näkyvyyttä 
paikallisesti käytettynä. Se onkin must-tuote 
jokaiseen kotiin.

• Ruusu: Rose-öljyn aromi on huumaava ja se luo 
rauhallisen, rakastavaisen ja huolehtivan ilmapiirin.

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT



• Levitä iholle paikallisesti kannustavaksi ja 
itseluottamusta tukevaksi aromiksi

• Levitä niskan ja sydämen alueelle aromia,  
joka kannustaa rehellisyyteen

• Käytä tätä inspiroivaa aromia koko päivä 
inspiroimaan rehtiyttä ja autenttisuutta

• Käytä työskennellessäsi tavoitteittesi parissa ja kun 
mietit, miten voit käyttää ääntäsi muuttaaksesi omaa 
ja muiden elämää

KÄYTTÖEHDOTUS

• Käytä pyrkiessäsi vahvistamaan sisäistä ääntäsi

• Tämän öljysekoituksen tuella voit pukea sanoiksi 
oman totuutesi ja käyttää ääntäsi auttamaan apua 
tarvitsevia 

• Nauti, ja luota itseesi, uskomuksiisi ja rohkeuteesi 

• Tukee The D. Gary Young, Young Living Foundationia 
ja sen tekemää työtä maailman nuorten auttamisen 
parissa

• Kompleksinen kukkaisten ja maadoittavan puisten 
öljyjen tuoksuyhdistelmä

OMINAISUUDET JA EDUT

One Voice on toinen öljysekoitus, joka on luotu yhteistyössä Young 
Living Foundationin kanssa. One Voice -öljysekoituksen myynneistä 
luovutetaan osa Foundationin tekemälle työlle haavoittuvaisten 
suojelemisessa hyväksikäytöltä ja ihmiskaupalta. One Voice -etiketin 
suunnitteli ihmiskaupasta selviytynyt, joka osallistuu parhaillaan 
Hope for Justice Stepping Stones -ohjelmaan. Kyseessä on Young 
Living Foundation sponsoroima ohjelma, joka tarjoaa selviytyneille 
nuorille elämäntaitoja, joita he tarvitsevat elääkseen itsenäisesti ja 
menestyäkseen tulevaisuudessa. Tämä etiketti juhlii henkilökohtaista 
muutosta, jonka hyväksikäytetyt käyvät läpi toipuessaan: muutos 
hyväksikäytön uhrista selviytyjäksi, äänettömästä vapauden 
puolestapuhujaksi.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

ONE VOICE



Levitä öljysekoitusta haluamallesi ihoalueelle. 
Mikäli olet herkkäihoinen, laimenna 15 tippaa 10 
ml:aan Young Living V-6®-perusöljyä.

AINESOSAT

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain 
ulkoiseen käyttöön. Pidä poissa silmistä ja 
limakalvoilta. Jos olet raskaana, imetät tai jos 
sinulla on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, kysy 
terveydenhuollon ammattilaiselta tuotteen 
soveltuvuudesta sinulle ennen sen käyttöä. Vältä 
suoraa auringonvaloa ja UV-säteitä 12 tuntia 
tuotteen levittämisen jälkeen.

  

VAROITUKSET
 

KÄYTTÖOHJEET

ONE VOICE

Cananga odorata* (Ecuadorian Ylang ylang) -kukkaöljy,
Abies grandis* (jättipihta) -öljy, Picea pungens* 
(Idahon okakuusi) -lehti/juuri/puuöljy, Boswellia sacra* 
(temppeliolibaani) -pihkaöljy, Callitris intratropica* 
(sininen sypressi) -puuöljy, Santalum album* 
(santelipuu) -öljy, Ocimum basilicum* (basilika) -öljy, 
Helichrysum italicum* (italianolkikukka) -kukkaöljy, 
Cananga odorata* (tuoksuilangia) -kukkaöljy, 
Jasminum officinale^^ (jasmiini) -öljy, Elettaria 
cardamomum* (kardemumma) -siemenöljy, Cedrus 
atlantica* (seetripuu) -puuöljy, Rosmarinus officinalis* 
(rosmariini) -lehtiöljy, Pelargonium graveolens* 
(palsamipelargoni) -kukkaöljy, Rosa damascena* (ruusu) 
-kukkaöljy, Lavandula angustifolia* (laventeli) -öljy, 
Mentha piperita* (piparminttu) -öljy, Boswellia carterii* 
(olibaanihartsi) -öljy, Santalum paniculatum* (pyhä 
havaijilainen santelipuu^) -puuöljy, Picea mariana* 
(Northern Lights -mustakuusi) -lehtiöljy, Abies concolor* 
(harmaapihta) -juuri/lehti/puuöljy, Vetiveria zizanoides* 
(vetiveriaheinä) -juuriöljy, Coriandrum sativum* 
(korianteri) -siemenöljy, Picea mariana*
(mustakuusi) -lehtiöljy, Citrus aurantium bergamia*
(bergamotti) -kuoriöljy (furokumariinivapaa), 
Cinnamomum Zeylanicum* (kaneli) -kuoriöljy, 
Artemisia pallens* (davana) -kukkaöljy, Citrus limon* 
(sitruuna) -kuoriöljy, Citrus Hystrix* -lehtiöljy, Anthemis 

nobilis* (jalosauramo) -kukkaöljy, Cymbopogon 
martini* (palmarosakasvi) -öljy, Chamomilla recutita* 
(kamomillasaunio) -kukkaöljy, Tanacetum Annuum* 
(sininen pietaryrtti) -kukkaöljy, Citrus paradisi* (greippi) 
-kuoriöljy, Citrus reticulata* (tangeriini) -kuoriöljy, 
Mentha spicata* (viherminttu) -lehtiöljy, Ocotea quixos* 
(viherlaakeri) -lehtiöljy

Saattaa sisältää: bentsyylialkoholi**, 
bentsyylibentsoaatti**, bentsyylisalisylaatti**, 
sinnamaali**, sinnamyylialkoholi**, sitraali**, 
sitronelloli**, kumariini**, eugenoli**, farnesoli**, 
geranioli**, isoeugenoli**, limoneeni**, linaloli**.

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

 ^^100-prosenttisen puhdasta absoluuttia
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

^Kuninkaallisen havaijilaisen santelipuun tavaramerkin 
omistaja on Jawmin, LLC

 


