
Verhef je stem en doorbreek de stilte met One Voice. One 
Voice is geformuleerd in samenwerking met The D. Gary 
Young, Young Living Foundation om de inspanningen van 
de Foundation te ondersteunen en wereldwijd een einde te 
maken aan uitbuiting. Complexe melange van uitmuntende 
bloemachtige, aardende en houtachtige oliën. Deze 
etherische oliemelange is exclusief verkrijgbaar bij Young 
Living en bevat de inspirerende geur van Highest Potential, 
het verkwikkende aroma van Clarity, de aardende noten 
van heilig sandelhout, heilig wierook en strobloem, de 
houtachtige toevoeging van reuzenzilverspar en blauwe 
spar en tot slot een bloemachtig vleugje ylang-ylang 
en roos. Deze oliën zijn de favorieten van Young Living-
oprichters D. Gary Young, Mary Young en hun gezin en zijn 
zorgvuldig geselecteerd vanwege hun symbolische betekenis 
en aromatische bestanddelen.

Inhoud: 5 ml Productnr. 37859

ONE VOICE

• Highest Potential: melange met inspirerende geur 
perfect voor momenten waarop je doelen stelt, taken 
voltooit en werkt aan het bereiken van je hoogste 
potentieel.

• Clarity: bevordert gevoelens van stabiliteit, 
duidelijkheid en spiritualiteit. Melange van onder 
andere basilicum, rozemarijn en pepermunt. Gebruik 
op de huid om openheid te stimuleren.

• Heilig sandelhout: deze olie wordt al heel lang 
geprezen om haar voordelen voor de huid, 
verleidelijke geur en gebruik tijdens spirituele 
ceremonies. Gebruik op de huid om een gezond 
uitziende huid te ondersteunen.

• Heilig wierook: men gelooft dat deze olie de variant 
is die naar Jezus werd gebracht na zijn geboorte. 
Aardende, houtachtige geur die meditatie en 
spiritualiteit bevordert. 
 
 

• Ylang-ylang: ondersteunt een gezond uitziende huid 
en stralend haar. De olie heeft een kalmerende geur 
die romantiek opwekt.

• Reuzenzilverspar uit Idaho: zorgt voor een 
verfrissende ervaring bij gebruik op de borstkas en 
hals, verzacht vermoeide spieren bij een massage 
en bevordert spiritualiteit bij gebruik tijdens het 
mediteren.

• Blauwe spar uit Idaho: gebruik bij een massage om 
vermoeide spieren te verzachten. Aardende geur die 
perfect is voor gebruik tijdens spirituele oefeningen.

• Strobloem: geeft de huid een jongere uitstraling, 
vermindert een ongelijke huidtextuur en is onmisbaar 
in ieder huishouden.

• Roos: olie met een betoverende geur die je verleidt 
met zijn hoogfrequente tonen en een vredige, 
liefdevolle en geruststellende omgeving creëert en 
romantiek stimuleert.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN



• Gebruik op de huid voor een bemoedigende geur die 
zelfvertrouwen bevordert

• Breng aan op de hals en het hart voor een geur die je 
uitnodigt om je waarheid te delen

• Gebruik gedurende de dag voor een inspirerende geur 
die je uitnodigt om je waarheid te delen 

• Gebruik terwijl je aan je doelen en persoonlijke 
overtuigingen werkt en terwijl je nadenkt over hoe je 
jouw stem kunt gebruiken om een verschil te maken in 
het leven van anderen

AANBEVOLEN GEBRUIK

• Gebruik terwijl je werkt aan het vinden van  
en kracht geven aan je innerlijke stem

• Deel jouw waarheid en gebruik je stem om  
mensen in nood te helpen

• Geniet van geloof in jezelf, zelfvertrouwen en moed 

• Steunt The D. Gary Young, Young Living Foundation 
en zijn inspanningen om jonge mensen te beschermen 
en helpen

• Complexe melange van uitmuntende bloemachtige, 
aardende en houtachtige oliën

KENMERKEN EN VOORDELEN

One Voice is de tweede olie in een reeks ethersische oliemelanges 
samengesteld in samenwerking met de Young Living Foundation. 
Als gevolg zal een deel van de verkoop van ieder flesje One Voice 
gedoneerd worden aan de Foundation om hun inspanningen 
tegen uitbuiting te ondersteunen. Het geld zal gebruikt worden 
om kwetsbaren te beschermen tegen het verlies van vrijheden 
als gevolg van mensenhandel en overlevenden helpen met het 
heropbouwen van hun leven. Het etiket van One Voice is ontworpen 
door een overlevende van mensenhandel die momenteel deelneemt 
aan het Hope for Justice Stepping Stones-programma, een 
programma gesponsord door de Young Living Foundation dat 
tieners helpt vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben 
om een onafhankelijk leven te leiden en een succesvolle toekomst 
op te bouwen. Het ontwerp viert de persoonlijke transformatie die 
overlevenden van mensenhandel ondergaan als onderdeel van het 
herstelproces: de transformatie van slachtoffer naar overlevende, 
van het niet hebben van een stem tot het vormen van een stem die 
vrijheid weerspiegelt.

GESCHIEDENIS

ONE VOICE



Breng aan op de gewenste plek. Verdun bij 
gevoeligheid 15 druppels met 10 ml Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INGREDIËNTEN

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en 
slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt. Vermijd 
tot twaalf uur na aanbrengen van het product 
direct zonlicht of UV-stralen.

WAARSCHUWINGEN

INSTRUCTIES

ONE VOICE

Cananga odorata (Ecuadoraanse ylang-ylangolie)*,
Abies grandis (reuzenzilversparolie)*, Picea pungens 
(blauwe sparolie)*, Boswellia sacra-olie* ,
Callitris intratropica (blauwe cipresolie)*, Santalum 
album-olie*, Ocimum basilicum (basilicumolie)*, 
Helichrysum italicum (kerrieplantolie)*, Cananga 
odorata (ylang-ylangolie)*, Jasminum officinale 
(jasmijnolie)^^, Elettaria cardamomum (kardemomolie)*, 
Cedrus atlantica (atlascederolie)*, Rosmarinus 
officinalis (rozemarijnolie)*, Pelargonium graveolens 
(geraniumolie)*, Rosa damascena (damaskroosolie)*, 
Lavandula angustifolia (lavendelolie)*, Mentha 
piperita (pepermuntolie)*, Boswellia carterii 
(wierookolie)*, Santalum paniculatum (koninklijk 
Hawaiiaans sandelhoutolie^)*, Picea mariana 
(Northern Lights-zwarte sparolie)*, Abies concolor 
(coloradozilversparolie)*, Vetiveria zizanoides 
(vetiverolie)*, Coriandrum sativum (korianderolie)*, Picea 
mariana (zwarte sparolie)*, Citrus aurantium bergamia*
(bergamotolie, furanocumarine-vrij), Cinnamomum
Zeylanicum (echte kaneelolie)*, Artemisia pallens
(davana-olie)*, Citrus limon (citroenolie)*, Citrus

Hystrix (kafferlimoenolie)*, Anthemis nobilis (Roomse 
kamille-olie)*, Cymbopogon martini (palmarosa-olie)*,
Chamomilla recutita (echte kamille-olie)*, Tanacetum
Annuum (Marokkaans wormkruidolie)*, Citrus paradisi 
(grapefruitolie)*, Citrus reticulata (tangerine-olie)*, 
Mentha spicata (groene muntextract)*, Ocotea quixos 
(ocotea-olie)*

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, 
benzylsalicylaat**, cinnamal**, cinnamylalcohol**, 
citral**, citronellol**, coumarin**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie 
^^100% zuiver
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

^Koninklijk Hawaiiaans sandelhout is een handelsmerk 
van Jawmin, LLC.


