
Höj rösten och bryt tystnaden med One Voice. Den eteriska 
oljeblandningen One Voice skapades i samarbete med The 
D. Gary Young, Young Living Foundation för att stödja stiftelsens 
arbete för att utrota utnyttjande och är en avancerad blandning 
av utsökta blommiga, lugnande och träaktiga eteriska oljor av 
högsta kvalitet. Denna blandning finns bara hos Young Living 
och innehåller den inspirerande aromen av Highest Potential, 
den energigivande doften av Clarity, de lugnande noterna i 
äkta sandelträ, äkta frankincense och immortell, de fräscha, 
skogsaktiga noterna av kustgran från Idaho och blågran från 
Idaho, samt blomdofterna hos ylang ylang och ros. Dessa oljor 
är Young Livings medgrundare D. Gary Youngs, Mary Youngs 
och deras familjs favoriter och har valts ut för sina symboliska 
betydelser och aromatiska egenskaper.

Produktstorlek 5 ml        Artikelnummer 37859

ONE VOICE

• Highest Potential: Den eteriska oljeblandningen 
Highest Potential har en inspirerande doft som 
passar utmärkt under dagen när du tänker ut mål, 
gör olika uppgifter och jobbar mot att nå din högsta 
potential.

• Clarity: Den eteriska oljeblandningen Clarity främjar 
känslor av stabilitet, klarhet och andlighet. Den 
innehåller bland annat eteriska oljor av basilika, 
rosmarin och pepparmynta och skapar en känsla av 
öppenhet när den används utvärtes.

• Äkta sandelträ: Äkta eterisk sandelträolja har länge 
uppskattats tack vare dess hudvårdande egenskaper 
och förföriska doft och har länge använts i andliga 
ceremonier. När den används utvärtes kan den 
främja frisk hud.

• Äkta frankincense: Äkta eterisk frankincenseolja 
framställs av samma slags harts som man tror 
gavs till Jesusbarnet vid hans födsel. Den har en 
rogivande och träaktig doft som förhöjer meditation 
eller andliga ceremonier. 

• Ylang ylang: Den eteriska oljan ylang ylang främjar 
frisk hud och glansigt hår och har en lugnande och 
romantisk doft.

• Kustgran från Idaho: Den eteriska oljan kustgran från 
Idaho skapar en uppfriskande andningsupplevelse 
när den används på bröst och nacke, lindrar trötta 
muskler i en massage och förhöjer andligheten när 
den används vid meditation.

• Blågran från Idaho: Den eteriska oljan blågran 
från Idaho lindrar trötta muskler när den används 
utvärtes i en massage och har en rogivande doft som 
passar utmärkt i andliga ceremonier.

• Immortell: Eterisk immortellolja vitaliserar huden 
och minskar ojämnheter i huden när den används 
utvärtes och är därför ett måste i alla hem.

• Ros: Eterisk rosolja har en berusande doft som drar 
en till sig och skapar en fridfull, inbjudande och 
kärleksfull stämning hemma som verkligen känns 
romantisk.

HUVUDINGREDIENSER



• Använd utvärtes för att njuta av en uppmuntrande 
doft som främjar känslan av självförtroende.

• Använd på hals och hjärta för att låta doften hjälpa 
dig att berätta din sanning. 

• Använd den inspirerande doften under dagen för att 
hjälpa dig att tala ut.

• Använd den när du arbetar med mål, personliga 
bekräftelser och när du funderar på hur du kan 
använda din röst för att göra skillnad i ditt eget och 
andra människors liv.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

• Använd den när du jobbar på att stärka din inre röst.

• Ta hjälp av blandningen för att berätta din egen 
sanning och använda din röst för att hjälpa andra.

• Främja och njut av känslor av tro, självförtroende och 
mod.

• Stötta The D. Gary Young, Young Living Foundation 
och stiftelsens arbete med att skydda och stärka 
världens barn.

• Har en avancerad blandning av utsökta blommiga, 
lugnande och träaktiga eteriska oljor.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

One Voice är den andra eteriska oljeblandningen i en serie som 
har skapats i samarbete med Young Living Foundation. En del 
av försäljningen av One Voice går till stiftelsen som arbetar 
med att bekämpa utnyttjande. Pengarna kommer att användas 
för att skydda utsatta människor från att förlora sin frihet i 
människosmuggling och hjälpa dem som har blivit räddade att få 
tillbaka sitt liv. Etiketten på One Voice har formgetts av en person 
som har överlevt människosmuggling och som deltar i programmet 
Hope for Justice Stepping Stones – ett program som sponsras av 
Young Living Foundation och som ger tonåringar som har räddats 
de kunskaper de behöver för att leva självständigt och få en ljus 
framtid. Designen på etiketten hyllar den personliga förändring som 
individer som tidigare utnyttjats genomgår: omvandlingen från offer 
till överlevare, från att inte ha en röst till att ha en gemensam röst 
som kräver frihet.

PRODUKTBAKGRUND

ONE VOICE



Applicera på önskat område. Om du har känslig 
hud kan du späda ut 15 droppar med 10 ml Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INGREDIENSER

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för 
utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Rådgör med läkare före användning 
om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller 
har någon sjukdom. Undvik att utsätta huden för 
direkt solljus och UV-strålar i upp till 12 timmar 
efter användning.

VARNING

ANVÄNDNING

ONE VOICE

Olja av Cananga odorata* (ylang ylang från Ecuador),
olja av Abies grandis* (kustgran), olja av Picea pungens* 
(blågran från Idaho), olja av Boswellia sacra* (äkta 
frankincense), olja av Callitris intratropica* (blå cypress), 
olja av Santalum album* (sandelträ), olja av Ocimum 
basilicum* (basilika), olja av Helichrysum italicum* 
(immortell), olja av Cananga odorata* (ylang ylang), 
olja av Jasminum officinale^^ (jasmin), olja av Elettaria 
cardamomum* (kardemumma), olja av Cedrus atlantica* 
(cederträ), olja av Rosmarinus officinalis* (rosmarin), 
olja av Pelargonium graveolens* (geranium), olja av 
Rosa damascena* (ros), olja av Lavandula angustifolia* 
(lavendel), olja av Mentha piperita* (pepparmynta), olja 
av Boswellia carterii* (frankincense), olja av Santalum 
paniculatum* (Royal Hawaiian-sandelträ^), olja av Picea 
mariana* (svartgran från Northern Lights), olja av Abies 
concolor* (coloradogran), olja av Vetiveria zizanoides* 
(vetiver), olja av Coriandrum sativum* (koriander), olja 
av Picea mariana* (svartgran), olja av Citrus aurantium 
bergamia* (bergamott – fri från furokumarin), olja av 
Cinnamomum Zeylanicum* (kanel), olja av Artemisia 
pallens* (davana), olja av Citrus limon* (citron), olja 

av Citrus Hystrix* (kaffirlime), olja av Anthemis nobilis* 
(romersk kamomill), olja av Cymbopogon martini* 
(palmarosa), olja av Chamomilla recutita* (kamomill), 
olja av Tanacetum Annuum* (blå renfana), olja av 
Citrus paradisi* (grapefrukt), olja av Citrus reticulata* 
(tangerin), extrakt av Mentha spicata* (grönmynta), olja 
av Ocotea quixos* (ocotea)

Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, 
bensylsalicylat**, cinnamal**, kanelalkohol**, citral**, 
citronellol**, kumarin**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limonen**, linalool**.

*100 % ren eterisk olja 
^^100 % ren absolut
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

^Royal Hawaiian-sandelträ är ett av företaget Jawmin, 
LLC:s varumärken.


