
Levanta a tua voz para quebrar o silêncio com One Voice. 
Criado em colaboração com a The D. Gary Young, Young 
Living Foundation de modo a promover o esforço da 
fundação para acabar com a exploração pelo mundo, 
One Voice é uma mistura de óleos essenciais complexa e 
requintada com aromas florais, terrosos e amadeirados 
de alta qualidade. Esta mistura exclusiva da Young living 
contém a fragrância inspiradora de Highest Potential, o 
aroma revigorante de Clarity, as notas terrosas dos óleos 
de sândalo sagrado, olíbano sagrado e helicriso, as notas 
frescas e amadeiradas de abeto balsâmico de Idaho e 
abeto azul de Idaho e o aroma floral de ylang ylang e rosa. 
Estes óleos, muito apreciados pelos cofundadores da Young 
Living, D. Gary Young e Mary Young, e pela sua família 
foram selecionados cuidadosamente pelo seu significado 
simbólico e pelas suas propriedades aromáticas.

Tamanho: 5 ml Código: 37859

ONE VOICE

• Highest Potential: Highest Potential é uma mistura 
de óleos essenciais que tem uma fragrância 
inspiradora, perfeita para ser utilizada durante o dia 
à medida que estabeleces objetivos, terminas tarefas 
e te esforças para atingir o teu máximo potencial.

• Clarity: Clarity é uma mistura de óleos essenciais 
que promove sentimentos de estabilidade, clareza e 
espiritualidade. É uma mistura dos óleos essenciais 
de manjericão, alecrim, hortelã-pimenta, entre 
outros, que promove momentos de franqueza 
quando é utilizada de maneira tópica.

• Sândalo sagrado: o óleo essencial de sândalo 
sagrado tem sido apreciado há muito tempo 
pelas suas propriedades benéficas para a pele, o 
seu aroma sedutor e a sua utilização durante as 
cerimónias espirituais. Favorece a aparência de uma 
pele com um aspeto saudável quando é aplicado 
topicamente.

• Olíbano sagrado: acredita-se que o óleo essencial 
de olíbano sagrado era a variedade de resina que se 
deu como presente ao Menino Jesus quando nasceu. 
Tem um aroma terroso e amadeirado que melhora as 
práticas espirituais e de meditação. 

• Ylang ylang: o óleo essencial de ylang ylang 
promove a aparência saudável da pele e um cabelo 
brilhante, com um aroma calmante que cria um 
ambiente romântico.

• Abeto balsâmico de Idaho: o óleo essencial de 
abeto balsâmico de Idaho cria uma experiência 
respiratória refrescante quando é aplicado no peito 
e no pescoço, alivia os músculos cansados quando 
é massajado e aumenta a espiritualidade quando é 
utilizado durante a meditação.

• Abeto azul de Idaho: o óleo essencial de abeto azul 
de Idaho alivia os músculos cansados quando é 
aplicado de maneira tópica numa massagem e tem 
um aroma terroso que é perfeito para ser utilizado 
durante as práticas espirituais.

• Helicriso: o óleo essencial de helicriso dá um aspeto 
rejuvenescido à pele, ajuda a reduzir a aparência de 
uma textura e um tom irregulares quando é aplicado 
topicamente, o que faz com que seja imprescindível 
em qualquer casa.

• Rosa: o óleo essencial de rosa tem um aroma intenso 
e atraente com notas de alta frequência e cria um 
ambiente tranquilo, reconfortante e acolhedor em 
casa, promovendo um ambiente romântico.

INGREDIENTES PRINCIPAIS



• Aplica esta mistura topicamente e desfruta de um 
aroma estimulante que promove sentimentos de 
autoconfiança.

• Aplica-a no pescoço e na zona do peito para 
promover um aroma que te ajuda a contar a tua 
verdade.

• Utiliza-a durante o dia para desfrutar de um aroma 
inspirador que te convida a contar a tua verdade.

• Utiliza-a enquanto estiveres a estabelecer objetivos, 
afirmações pessoais e à medida que consideras como 
podes utilizar a tua voz para fazer a diferença na tua 
vida e na vida dos outros.

USOS SUGERIDOS

• Utiliza-a enquanto te estiveres a preparar para 
dominar e fortalecer a tua voz interior.

• Com esta mistura, declara a tua própria verdade 
e utiliza a tua voz para ajudar aqueles que mais 
necessitam.

• Desfruta e promove sentimentos de crença, fé, 
autoconfiança e coragem.

• Dá apoio à The D. Gary Young, Young Living 
Foundation e aos seus esforços para proteger e 
capacitar as mentes mais jovens do mundo.

• Uma mistura de óleos essenciais complexa 
e requintada com aromas florais, terrosos e 
amadeirados.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

One Voice é a segunda numa série de misturas de óleos essenciais 
criadas em colaboração com a fundação da Young Living. Como 
tal, uma parte das receitas das vendas de One Voice será doada 
à fundação para ajudar a acabar com a exploração, em que os 
fundos serão utilizados para proteger as pessoas mais vulneráveis 
para que não percam as suas liberdades devido ao tráfico humano 
e ajudar os sobreviventes a recuperarem as suas vidas. O design 
do rótulo de One Voice foi criado por um sobrevivente de tráfico 
humano que está atualmente a participar no programa Stepping 
Stones da Hope for Justice, patrocinado pela fundação da Young 
Living e que proporciona aos sobreviventes as competências de vida 
que necessitam para viver de forma independente e ter um futuro 
próspero. O design deste rótulo é uma homenagem à transformação 
pessoal pela qual as vítimas de exploração passaram como parte do 
processo reparação: a transformação de vítima para sobrevivente; 
de não ter voz a ter uma voz única de liberdade.

HISTÓRIA DO PRODUTO

ONE VOICE



Aplicar na zona desejada. Em caso de 
sensibilidade, diluir 15 gotas em 10 ml de Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INGREDIENTES

Manter fora da vista e do alcance das crianças.  
Apenas para uso externo. Manter longe dos olhos 
e membranas mucosas. Se estiveres grávida ou 
em período de amamentação, se tiveres alguma 
condição médica ou estiveres a tomar algum tipo 
de medicamento, consulta um profissional de 
saúde antes de usar. Evitar a exposição direta 
à luz solar ou a raios UV durante pelo menos 12 
horas na zona da aplicação.

PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES

ONE VOICE

Óleo da flor de Cananga odorata* (Ylang ylang 
equadoriano), óleo de Abies grandis* (Abeto balsâmico), 
óleo de ramo/folha/madeira de Picea pungens* 
(Abeto azul de Idaho), óleo de resina de Boswellia 
sacra* (Olíbano sagrado), óleo de madeira de Callitris 
intratropica* (Cipreste azul), óleo de Santalum album* 
(Sândalo), óleo de Ocimum basilicum* (Manjericão), óleo 
da flor de Helichrysum italicum* (Helicriso), óleo da flor 
de Cananga odorata* (Ylang ylang), óleo de Jasminum 
officinale^^ (Jasmim), óleo de semente Elettaria 
cardamomum* (Cardamomo), óleo de madeira de 
Cedrus atlantica* (Cedro), óleo de folha de Rosmarinus 
officinalis* (Alecrim), óleo da flor de Pelargonium 
graveolens* (Gerânio), óleo da flor de Rosa damascena* 
(Rosa), óleo de Lavandula angustifolia* (Lavanda), óleo 
de Mentha piperita* (Hortelã-pimenta), óleo de Boswellia 
carterii* (Olíbano), óleo de madeira de Santalum 
paniculatum* (Sândalo real havaiano^), óleo de folha 
de Picea mariana* (Abeto preto Northern Lights), óleo 
de ramo/folha/madeira de Abies concolor* (Abeto 
branco), óleo de raiz de Vetiveria zizanoides* (Vetivéria), 
óleo de semente de Coriandrum sativum* (Coentro), 
óleo de folha de Picea mariana* (Abeto preto), óleo 
de casca de Citrus aurantium bergamia* (Bergamota, 
sem furanocumarinas), óleo de casca de Cinnamomum 

Zeylanicum* (Canela), óleo da flor de Artemisia pallens* 
(Davana), óleo de casca de Citrus limon* (Limão), óleo 
da folha de Citrus
Hystrix* (Combava), óleo da flor de Anthemis nobilis* 
(Camomila romana), óleo de Cymbopogon martini* 
(Palmarosa), óleo da flor de Chamomilla recutita* 
(Camomila), óleo da flor de Tanacetum
Annuum* (Tanaceto azul), óleo de casca de Citrus 
paradisi* (Toranja), óleo de casca de Citrus reticulata* 
(Tangerina), extrato de folha de Mentha spicata* 
(Hortelã), óleo de folha de Ocotea quixos* (Ocotea).

Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, 
salicilato de benzilo**, cinamal**, álcool cinamílico**, 
citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
^^ 100% puro absoluto.
** Componentes naturais de óleos essenciais.

^ Sândalo real havaiano é uma marca registada da 
Jawmin, LLC.


