
Ridică-ți vocea pentru a sparge tăcerea cu amestecul One 
Voice. Creat în colaborare cu fundația The D. Gary Young, 
Young Living Foundation pentru a susține efortul fundației 
de a pune capăt exploatării la nivel mondial, amestecul 
de uleiuri esențiale One Voice este un buchet complex de 
uleiuri esențiale premium rafinate, florale, echilibrante și 
lemnoase. Acest amestec de uleiuri esențiale exclusiv Young 
Living include mirosul inspirat de Highest Potential; aroma 
revigorantă de Clarity; notele echilibrante de lemn de santal 
sacru, de tămâie sacră și de helicrisum; notele proaspete 
și lemnoase de marele brad din Idaho și de molid albastru 
din Idaho și aroma florală de Ylang Ylang și de trandafir. 
Aceste uleiuri sunt preferatele co-fondatorilor Young Living, 
D. Gary Young și Mary Young și ale familiei, selectate cu 
grijă pentru semnificația lor simbolică și proprietățile lor 
aromatice.
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ONE VOICE

• Highest Potential: Amestecul de uleiuri esențiale 
Highest Potential are un parfum inspirațional, perfect 
pentru a fi folosit pe tot parcursul zilei în timp ce 
îți stabilești obiective, îndeplinești sarcini și lucrezi 
pentru a-ți atinge "Potențialul maxim".

• Claritate: Amestecul de uleiuri esențiale Clarity 
promovează sentimente de stabilitate, claritate și 
spiritualitate. Un amestec de busuioc, rozmarin, 
mentă și alte uleiuri esențiale, Clarity invită la un 
moment de transparență atunci când este utilizat 
local.

• Lemn de santal sacru: Uleiul esențial de lemn de 
santal e prețuit de mult timp pentru proprietățile 
sale benefice pentru piele, aroma sa seducătoare și 
pentru utilizarea sa în ceremoniile spirituale.  Susține 
aspectul sănătos al pielii atunci când este aplicat 
local.

• Ulei de tămâie sacră: Se crede că uleiul esențial 
de tămâie sacră este varietatea de rășină adusă 
Pruncului Iisus la nașterea sa. Are o aromă 
echilibrantă, lemnoasă, care îmbunătățește 
meditația și practicile spirituale. 
.

• Uleiul esențial de ylang ylang favorizează aspectul 
sănătos al pielii și părul strălucitor, cu o aromă 
liniștitoare care creează o atmosferă romantică.

• Idaho Grand Fir: Uleiul esențial de brad mare din 
Idaho creează o experiență de respirație revigorantă 
atunci când este aplicat pe piept și pe gât, calmează 
mușchii obosiți atunci când este combinat cu 
masajul și sporește spiritualitatea atunci când este 
folosit în timpul meditației.

• Idaho Blue Spruce: Uleiul esențial Idaho Blue Spruce 
calmează mușchii obosiți atunci când este aplicat 
local cu masaj și are o aromă de echilibru perfect 
pentru a fi folosită în practica ta spirituală.

• Helichrysum: Uleiul esențial de Helichrysum 
conferă pielii un aspect întinerit, reducând aspectul 
neuniform al texturii și tonusului pielii atunci 
când este aplicat local, ceea ce îl face un produs 
indispensabil în fiecare casă.

• Rose: Uleiul esențial de trandafir are o aromă 
amețitoare care te atrage prin notele sale de înaltă 
frecvență, creând un mediu liniștit, iubitor și hrănitor 
în casă și creează o atmosferă romantică.

INGREDIENTE DE BAZĂ 



• Se aplică local pentru o aromă încurajatoare care 
promovează sentimentele de încredere în sine

• Aplică pe gât și pe inimă pentru o aromă care te invită 
să-ți spui adevărul.

• Folosește-l pe tot parcursul zilei pentru o aromă 
inspirată care te invită să îți spui adevărul.

• Folosește-l în timp ce lucrezi la obiective, la afirmații 
personale și când te gândești la modul în care îți poți 
folosi vocea pentru a face o diferență în viața ta și a 
celorlalți.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Folosește în timp ce lucrezi la stăpânirea și 
împuternicirea vocii tale interioare

• Cu acest amestec, afirmă-ți propriul adevăr și 
folosește-ți vocea pentru a-i ajuta pe cei în nevoie.

• Bucură-te și evocă sentimente de credință, încredere 
în sine și curaj

• Sprijină Fundația D. Gary Young, Young Living și 
eforturile sale de a proteja și de a împuternici tinerii 
din lumea noastră

• Buchet complex de uleiuri esențiale florale rafinate și 
uleiuri esențiale lemnoase și echilibrante

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

One Voice este al doilea dintr-o serie de amestecuri de uleiuri 
esențiale create în colaborare cu fundația Young Living. Ca atare, o 
parte din încasările din vânzările produsului One Voice sunt donate 
Fundației pentru a pune capăt exploatării, unde fondurile vor fi 
folosite pentru a-i proteja pe cei vulnerabili de pierderea libertăților 
din cauza traficului de persoane și pentru a-i ajuta pe supraviețuitori 
să-și refacă viața. Designul etichetei amestecului One Voice a fost 
creat de un supraviețuitor al traficului de persoane care participă în 
prezent la programul Hope for Justice Stepping Stones - un program 
sponsorizat de Young Living Foundation care oferă supraviețuitorilor 
adolescenți, abilitățile de viață de care au nevoie pentru a trăi 
independent și pentru a prospera în viitor. Acest design de etichetă 
celebrează transformarea personală prin care trec persoanele odată 
exploatate, ca parte a procesului de restaurare: transformarea de la 
victimă la supraviețuitor; de la a nu avea nicio voce, la a avea o voce 
unitară a libertății.

CONTEXTUL PRODUSULUI

ONE VOICE



Aplică pe zona dorită.  În cazul unei sensibilități, 
diluează 15 picături în 10 ml de Young Living V-6®.

INGREDIENTE 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern. A se ține departe de ochi și de membranele 
mucoase. Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, 
consultă un cadru medical înainte de folosirea 
acestui produs. Evită lumina directă a soarelui sau 
razele UV pe zona de aplicare timp de până la 12 
ore.

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI

ONE VOICE

Cananga odorata* (ulei de flori de ylang ylang 
ecuadorian), Abies grandis* (ulei de brad mare), Picea 
pungens* (ulei de lemn/frunze/ramuri de 
molid albastru de Idaho), Boswellia sacra* (ulei de 
rășină de tămâie sacră), Callitris intratropica* (ulei de 
lemn de chiparos albastru), Santalum album* (ulei de 
lemn de santal), Ocimum basilicum* (ulei de busuioc), 
Helichrysum italicum* (ulei de flori de helichrysum), 
Cananga odorata* (ulei de flori de Ylang ylang), 
Jasminum officinale^^ (ulei de iasomie), Elettaria 
cardamomum* (ulei de semințe de cardamom), 
Cedrus atlantica* (ulei de lemn de cedru), Rosmarinus 
officinalis* (ulei de frunze de rozmarin), Pelargonium 
graveolens* (ulei de flori de mușcate), Rosa damascena* 
(ulei de flori de mușcate), Lavandula angustifolia* (ulei 
de flori de lavandă), Mentha piperita* (ulei de mentă de 
grădină), Boswellia carterii* (ulei de tămâie), Santalum 
paniculatum* (ulei de lemn de santal Royal Hawaiian^), 
Picea mariana* (ulei de molid negru Northern Lights), 
Abies concolor* (ulei de lemn/frunze/ramuri de brad 
alb), Vetiveria zizanoides* (uleid e rădăcini de vetiver), 
Coriandrum sativum* (ulei de semințe de coriandru), 
Picea mariana* (ulei de frunze de molid negru), Citrus 

aurantium bergamia*(ulei de coji de bergamote) (fără 
furocumarine), Cinnamomum Zeylanicum* (ulei de 
scoarță de scorțișoară), Artemisia pallens*
(ulei de flori de Davana), Citrus limon* (ulei de coji 
de lămâi), ulei de frunze de Citrus Hystrix*, Anthemis 
nobilis* (ulei de flori de mușețel roman), Cymbopogon 
martini* (ulei de palmarosa), Chamomilla recutita* (ulei 
de flori de mușețel), Tanacetum Annuum* (ulei de flori de 
mușețel albastru marocan), Citrus paradisi* (ulei de coji 
de grepfrut), Citrus reticulata* (ulei de coji de tangerine), 
Mentha spicata* (extract de frunze de mentă verde), 
Ocotea quixos* (ulei de frunze de ocotea)

Poate conține: alcool benzilic **, benzoat de benzil **, 
salicilat de benzil **, cinamal **, alcool cinamilic **, citral 
**, citronellol **, coumarin **, Eugenol **, Farnesol **, 
geraniol **, Isoeugenol **, Limonen **, Linalool **.

* Ulei esențial 100% pur  
^^Absolut 100% pur
**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale
^Royal Hawaiian Sandalwood este o marcă înregistrată 
a firmei Jawmin, LLC. 


