
„One Voice“ – tai motyvacija išreikšti vidinį balsą. Sukurtas 
bendradarbiaujant su paramos fondu „The D. Gary 
Young, Young Living Foundation“, kad būtų paremtos 
fondo pastangos užkirsti kelią žmonių išnaudojimui 
visame pasaulyje, „One Voice“ eterinių aliejų mišinys – 
kompleksinis išskirtinių, harmonizuojančių, miško natomis 
dvelkiančių eterinių aliejų derinys. Šiame išskirtiniame 
„Young Living“ eterinių aliejų mišinyje yra motyvuojančio 
„Highest Potential“ mišinio; harmonizuojančių baltųjų 
santalų, smilkalinių bosvelijų ir šlamučių aliejų; gaivių 
Aidaho kaliforninių kėnių ir Aidaho dygiųjų eglių; ir kvapiųjų 
kanangų bei rožių žiedų aromatų. Šie aliejai – mėgstamiausi 
„Young Living“ įkūrėjų D. Gary Young ir Mary Young bei 
šeimos. Šie aliejai kruopščiai atrinkti dėl jų simbolinės 
reikšmės ir aromatinių savybių.

Prekės dydis 5 ml Prekės nr. 37859

„ONE VOICE“

• „Highest Potential“ aliejų mišinys: Eterinių aliejų 
mišinys „Highest Potential“ pasižymi motyvuojančiu 
aromatu, kuris tobulai nuteikia dienos metu, 
išsikeliant tikslus, vykdant užduotis ir siekiant savo 
aukščiausiojo potencialo.

• „Clarity“: „Clarity“ eterinių aliejų mišinys skatina 
stabilumo, minčių aiškumo ir dvasingumo jausmus. 
„Clarity“ mišinį sudarančių bazilikų, pipirmėčių, 
rozmarinų ir kitų aliejų derinys tinkamas tepti odą. Jo 
aromatas skatina budrumą.

• Baltasis santalas: Viliojančio aromato „Sacred 
Sandalwood“ baltųjų santalų eterinis aliejus pasižymi 
naudojimo būdų ir privalumų gausa. Be to, jį tinka 
naudoti dvasinių ritualų metu. Tepant išoriniu būdu, 
oda atrodys sveika ir švytinti.

• Smilkalinė bosvelija / frankincensas: Kai kurie 
istorikai mano, kad būtent smilkalinių bosvelijų derva 
(frankincensas) buvo viena dovanų, įteiktų gimusiam 
Jėzui. Šis aliejus pasižymi harmonizuojančiu 
aromatu, kuris naudingas užsiimant meditacija ar 
dvasinėmis praktikomis. 

• Kvapioji kananga: Kvapiųjų kanangų eterinis 
aliejus išryškina odos skaistumą ir plaukų žvilgesį, 
o raminantis šio aliejaus aromatas nuteikia 
romantiškai.

• Aidaho kaliforninis kėnis: Aidaho kaliforninių kėnių 
aliejus pasižymi gaiviu aromatu. Šiuo aliejumi tinka 
tepti krūtinę ir kaklą, o atliekant masažą, jis ramina 
pavargusius raumenis. Naudojant šį aliejų meditacijų 
metu, jis skatina minčių sutelkimą.

• Aidaho dygioji eglė: Aidaho dygiųjų eglių eteriniu 
aliejumi masažuojant pavargusius raumenis, jis veikia 
raminamai. Šis aliejus pasižymi harmonizuojančiu 
aromatu, tad jį tinka naudoti dvasinėms praktikoms.

• Šlamutis: Šlamučių eterinis aliejus suteikia odai 
jaunatviško švytėjimo, sumažina netolygią odos 
tekstūrą ir toną, tad šio aliejaus pravartu turėti 
kiekvienuose namuose.

• Rožė: Rožių eterinis aliejus pasižymi neatsispiriamu 
aromatu, kuris sukuria aukštų dažnių natas bei 
romantiškos, ramybės, meilės ir rūpesčio kupiną 
nuotaiką namuose.

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI



• Tepkite odą, kad mėgautumėtės pasitikėjimą  
savimi skatinančiu aromatu

• Tepkite kaklą ir širdies sritį – šis aromatas įkvėps  
jus kalbėti savo tiesą 
 

• Naudokite, kad ištisą dieną justumėte  
malonų, motyvuojantį aromatą

• Šis aliejų mišinys padės jums susitelkiant ties savo 
tikslais, asmeninėmis afirmacijomis ir apgalvojant, 
kaip pasitelkti savo balsą, siekiant savo gyvenime ir 
kitų gyvenimuose sukurti pokytį

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

• Pravers siekiant atrasti ir atskleisti savo vidinį balsą

• Naudodami šį aliejų mišinį, lengviau pajuskite savąją 
tiesą ir išreikškite balsą, kad padėtumėte kitiems

• Paskatinkite savyje tikėjimą, pasitikėjimą savimi ir 
drąsą 

• Remiamas paramos fondas „D. Gary Young, Young 
Living Foundation“, kuris yra atsidavęs viso pasaulio 
jaunų žmonių apsaugai ir skatinimui

• Kompleksinė, harmoninga puokštė išskirtinių 
aromatinių natų iš žiedų ir medžių aliejų

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

„One Voice“ – tai antrasis eterinių aliejų mišinys, sukurtas 
bendradarbiaujant su paramos fondu „Young Living Foundation“. 
Dalis surinktų lėšų už „One Voice“ pardavimus bus paaukota 
paramos fondui, kuris siekia užkirsti kelią žmonių išnaudojimui, 
apsaugant labiausiai pažeidžiamus žmones ir užtikrinant jų 
teisę į laisvą gyvenimą. „One Voice“ etiketės dizainą sukūrė nuo 
išnaudojimo žmonėmis pinklių išsigelbėjęs asmuo, kuris šiuo metu 
dalyvauja „Hope for Justice“ organizuojamoje „Stepping Stones“ 
programoje. Ją remia ir „Young Living“ paramos fondas, kuris siūlo 
paaugliams išmokti įgūdžių, kurie pravartūs gyvenant savarankiškai 
ir klestint ateityje. Etiketės dizainas įkvėptas džiugios asmeninės 
transformacijos, su kuria susiduria išnaudojami žmonės kelyje į 
atsigavimą:  iš aukos jie tampa išsigelbėtojais; kadaise neturėję 
balso jie atranda vieningą laisvės balsą.

PRODUKTO INFORMACIJA

„ONE VOICE“



Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį.  
Jei oda jautri, atskieskite 15 lašelių su 10 ml 
bazinio aliejaus „Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex“.

INGREDIENTAI

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų 
į akis ir ant gleivinių.  Nėštumo metu, maitinant 
krūtimi, vartojant vaistus ar sergant kokiomis 
nors ligomis prieš naudojant reikia pasitarti su 
gydytoju. Venkite tiesioginės saulės šviesos ar UV 
spindulių iki 12 valandų po šio gaminio naudojimo 
ant odos.

ĮSPĖJIMAI

INSTRUKCIJOS

„ONE VOICE“

Cananga odorata* (Ekvadoro kvapiųjų kanangų) 
žiedų aliejus, Abies grandis* (kaliforninių kėnių) aliejus, 
Picea pungens* (Aidaho dygiųjų  eglių) šakų / spyglių / 
medienos aliejus, Boswellia sacra* (smilkalinių bosvelijų) 
dervos aliejus, Callitris intratropica* (dervingųjų 
kiparisočių) medienos aliejus, Santalum album* 
(santalų) aliejus, Ocimum basilicum* (bazilikų) aliejus, 
Helichrysum italicum* (šlamučių) žiedų aliejus, Cananga 
odorata* (kvapiųjų kanangų) žiedų aliejus, Jasminum 
officinale^^ (jazminų) aliejus, Elettaria cardamomum* 
(kardamonų) sėklų aliejus, Cedrus atlantica* (kedrų) 
medienos aliejus, Rosmarinus officinalis* (rozmarinų) 
lapų aliejus, Pelargonium graveolens* (pelargonijų) žiedų 
aliejus, Rosa damascena* (rožių) žiedų aliejus, Lavandula 
angustifolia* (levandų) aliejus, Mentha piperita* 
(pipirmėčių) aliejus, Boswellia carterii* (bosvelijų) 
aliejus, Santalum paniculatum* (šluotelinių santalų 
„Karališkasis Havajų santalas“^) medienos aliejus, 
Picea mariana* (Northern Lights juodųjų eglių) spyglių 
aliejus, Abies concolor* (pilkųjų kėnių) šakų / spyglių / 
medienos aliejus, Vetiveria zizanoides* (vetiverijų) šaknų 
aliejus, Coriandrum sativum* (kalendrų) sėklų aliejus, 
Picea mariana* (juodųjų eglių) spyglių aliejus, Citrus 
aurantium bergamia* (bergamočių) žievelių aliejus (be 

furokumarinų), Cinnamomum Zeylanicum* (cinamonų) 
žievės aliejus, Artemisia pallens* (blyškiųjų kiečių) žiedų 
aliejus, Citrus limon* (citrinų) žievelių aliejus, Citrus
Hystrix* (vėlyvųjų citrinmedžių) lapų aliejus, Anthemis 
nobilis* (tauriųjų didramunių) žiedų aliejus, Cymbopogon 
martini* (palmarozų / imbierinių citrinžolių) aliejus,
Chamomilla recutita* (vaistinių ramunių) žiedų aliejus, 
Tanacetum Annuum* (bitkrėslių) žiedų aliejus, Citrus 
paradisi* (greipfrutų) žievelių aliejus, Citrus reticulata* 
(mandarinų) žievelių aliejus, Mentha spicata* (šaltmėčių) 
lapų ekstraktas, Ocotea quixos* (okotijų) lapų aliejus

Sudėtyje taip pat gali būti šių medžiagų: benzilo 
alkoholis**, benzilbenzoatas**, benzilo salicilatas**, 
cinamalis**, cinamilo alkoholis**, citralis**, citronelolis**, 
kumarinas**, eugenolis**, farnezolis**, geraniolis**, 
izoeugenolis**, limonenas**, linalolis**.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
^^ 100 % grynas absoliutas
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys
^ „Karališkasis Havajų santalas“ yra „Jawmin, LLC“ 
prekinis ženklas.


