
Użyj swojego głosu, aby przerwać ciszę w towarzystwie 
olejku One Voice. Stworzona we współpracy z fundacją 
The D. Gary Young, Young Living Foundation, kompozycja 
One Voice ma za zadanie wspierać działania fundacji, aby 
położyć kres wyzyskowi na całym świecie. To złożony bukiet 
kwiatowych, uziemiających i drzewnych olejków. Zawiera 
inspirujący zapach Highest Potential, pobudzający aromat 
Clarity, uziemiające nuty sandałowca białego, świętej 
żywicy olibanowej i kocanki, świeże, drzewne tony jodły 
olbrzymiej i świerku kłującego z Idaho, a także kwiatowe 
akcenty jagodlinu wonnego i róży. Wszystkie te olejki to 
ulubieńcy założycieli Young Living: D. Gary'ego Younga, 
Mary Young i ich rodziny. Zostały dobrane ze względu na 
swoje symboliczne znaczenie i właściwości aromatyczne.

Pojemność: 5 ml Kod produktu: 37859

ONE VOICE

• Highest Potential: kompozycja o inspirującym 
zapachu, doskonała do stosowania w ciągu dnia 
podczas wyznaczania celów, wypełniania zadań oraz 
dążenia do osiągnięcia najwyższego potencjału.

• Clarity: kompozycja, która sprzyja uczuciom 
stabilności, jasności umysłu i duchowości. Stosowana 
miejscowo pozwala zadbać o chwilę otwartości dzięki 
połączeniu bazylii, rozmarynu, mięty pieprzowej oraz 
innych olejków eterycznych.

• Sandałowiec biały: olejek z sandałowca od lat 
ceniony jest ze względu na dobroczynne działanie 
na skórę i kuszący zapach, świetnie sprawdza się 
również w praktykach duchowych. Stosowany 
miejscowo pomaga zadbać o zdrowy wygląd skóry.

• Święta żywica olibanowa: uważa się, że olejek ze 
świętej żywicy olibanowej podarowano Jezusowi 
w dniu jego narodzin. Ma uziemiający, drzewny 
zapach, który wzbogaca medytację i praktyki 
duchowe. 

• Jagodlin wonny: pomaga zadbać o zdrowy wygląd 
skóry oraz lśniące włosy, a jego odprężający zapach 
sprzyja romantycznej atmosferze.

• Jodła olbrzymia z Idaho: to olejek, który 
pozwala zadbać o swobodne oddychanie, działa 
odświeżająco stosowany na klatkę piersiową i szyję, 
koi zmęczone mięśnie podczas masażu i pogłębia 
duchowość podczas medytacji.

• Świerk kłujący z Idaho: olejek eteryczny, który 
koi zmęczone mięśnie podczas masażu, a jego 
uziemiający zapach świetnie sprawdza się w czasie 
praktyk duchowych.

• Kocanka: zapewnia skórze młodzieńczy wygląd 
i wyrównuje jej koloryt. Olejek, którego nie może 
zabraknąć w żadnym domu!

• Róża: olejek z róży ma upojny, kuszący zapach 
o wysokiej częstotliwości, który pozwala stworzyć 
spokojną, romantyczną atmosferę sprzyjającą 
miłości.

KLUCZOWE SKŁADNIKI



• Stosuj miejscowo, aby poczuć dodający odwagi 
zapach, który wzmacnia pewność siebie

• Nanieś na szyję i serce, aby poczuć motywację do 
wygłoszenia swojej racji

• Stosuj w ciągu dnia, by cieszyć się inspirującym 
zapachem

• Używaj go, kiedy dążysz do realizacji celów, gdy 
skupiasz się na afirmacjach oraz gdy pragniesz 
wykorzystać swój głos, aby doprowadzić do zmian 
w swoim życiu i życiu innych

ZASTOSOWANIE

• Używaj podczas pracy nad wyrażaniem 
i wzmacnianiem swojego wewnętrznego głosu

• Skorzystaj ze wsparcia tej kompozycji, by wyrazić 
swoje poglądy i użyć własnego głosu do pomocy tym, 
którzy są w potrzebie

• Wywołaj uczucie wiary, przekonania, pewności siebie 
i odwagi

• Kompozycja wspiera fundację The D. Gary Young, 
Young Living Foundation oraz jej działania mające na 
celu ochronę i pomoc dla dzieci na całym świecie

• Złożony bukiet kwiatowych, uziemiających 
i drzewnych olejków eterycznych

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Kompozycja One Voice to już drugi produkt stworzony we 
współpracy z fundacją Young Living. W związku z tym, część 
wpływów ze sprzedaży One Voice przekazujemy na rzecz fundacji, 
aby walczyć z wyzyskiem poprzez ochronę osób dotkniętych 
utratą wolności w wyniku handlu ludźmi oraz pomoc ocalonym 
w odzyskaniu normalnego życia. Etykietę olejku stworzyła osoba, 
która padła ofiarą handlu ludźmi i bierze obecnie udział  
w programie Stepping Stones organizacji Hope for Justice.  
To program sponsorowany przez fundację Young Living, który 
dostarcza ocalonym w wieku nastoletnim odpowiednich umiejętności 
życiowych, niezbędnych do samodzielnego życia i rozwoju 
w przyszłości. Etykieta olejku symbolizuje osobistą przemianę, 
jaką przechodzą niegdyś wyzyskiwane osoby na skutek procesu 
naprawczego: przemianę z ofiary w ocalałego, z człowieka, który nie 
ma głosu w tego, kto przemawia zjednoczonym głosem wolności.

HISTORIA PRODUKTU

ONE VOICE



Nanieś na wybrany obszar skóry. W przypadku 
wrażliwej skóry, rozcieńcz 15 kropli w 10 ml 
produktu Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex.

SKŁADNIKI

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie 
do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu 
z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku 
ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków lub 
choroby, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. 
Unikaj bezpośredniego działania promieni 
słonecznych lub promieni UV do 12 godzin od 
zastosowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SPOSÓB UŻYCIA

ONE VOICE

Olejek z kwiatów jagodlinu wonnego z Ekwadoru 
(Cananga odorata)*,olejek z jodły olbrzymiej (Abies 
grandis)*, olejek z gałęzi/igieł/drewna świerku kłującego 
(Picea pungens)*, olejek z żywicy kadzidłowca Cartera 
(Boswellia sacra)*, olejek z drewna cyprysa niebieskiego 
(Callitris intratropica)*, olejek z sandałowca białego 
(Santalum album)*, olejek z bazylii (Ocimum basilicum)*, 
olejek z kwiatów kocanki włoskiej (Helichrysum italicum)*, 
olejek z kwiatów jagodlinu wonnego (Cananga 
odorata)*, olejek z jaśminu (Jasminum officinale^^), 
olejek z nasion kardamonu (Elettaria cardamomum)*, 
olejek z drewna cedru atlaskiego (Cedrus atlantica)*, 
olejek z liści rozmarynu (Rosmarinus officinalis)*, olejek 
z kwiatów geranium (Pelargonium graveolens)*, olejek 
z kwiatów róży damasceńskiej (Rosa damascena)*, 
olejek z lawendy (Lavandula angustifolia)*, olejek 
z mięty pieprzowej (Mentha piperita)*, olejek 
z kadzidłowca Cartera (Boswellia carterii)*, olejek 
z drewna hawajskiego drzewa sandałowego^ (Santalum 
paniculatum)*, olejek z igieł świerku czarnego z Northern 
Lights (Picea mariana)*, olejek z gałęzi/igieł/drewna 
jodły kalifornijskiej (Abies concolor)*, olejek z korzenia 
wetywerii (Vetiveria zizanoides)*, olejek z nasion kolendry 
(Coriandrum sativum)*, olejek z igieł świerku czarnego 
(Picea mariana)*, olejek ze skórki bergamotki (Citrus 
aurantium bergamia)* (bez zawartości furanokumaryny), 
olejek z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum 

Zeylanicum)*, olejek z kwiatów davany (Artemisia 
pallens)*, olejek ze skórki cytryny (Citrus limon)*, olejek 
z liści papedy (Citrus Hystrix)*, olejek z kwiatów rumianu 
rzymskiego (Anthemis nobilis)*, olejek z palczatki 
imbirowej (Cymbopogon martini)*, olejek z kwiatów 
rumianku pospolitego (Chamomilla recutita)*, olejek 
z kwiatów wrotyczu marokańskiego (Tanacetum 
Annuum)*, olejek ze skórki grejpfruta (Citrus paradisi)*, 
olejek ze skórki mandarynki (Citrus reticulata)*, ekstrakt 
z liści mięty zielonej (Mentha spicata)*, olejek z liści 
ocotei (Ocotea quixos)*

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan 
benzylu**, salicylan benzylu**, cynamal**, alkohol 
cynamylowy**, cytral**, cytronelol**, kumarynę**, 
eugenol**, farnezol**, geraniol**, izoeugenol**, 
limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny 
^^100% czysty absolut
**Naturalne składniki olejków eterycznych

^Królewski sandałowiec hawajski jest znakiem 
towarowym Jawmin LLC.


