
• Inspiroi itseäsi uusiin ideoihin ja mahdollisuuksiin

• Anna aromin energian motivoida sinua tavoitteissasi

• Voidaan käyttää vanhojen ajatusmallien 

muuntamisessa, jotta ylöspäin nouseminen  
on mahdollista

• Edesauttaa henkistä valistumista

Rise Above -öljysekoituksen inspiraationa on 
toiminut Young Livingin perustaja D. Gary Young. 
Itse öljysekoituksen on kehittänyt Young Livingin 
kanssaperustaja ja toimitusjohtaja Mary Young. Se  
sisältää Valorin®, olibaanihartsin, bergamotin, Dorado 
Azulin, idahon jättipihdan, seetripuun, kardemumman, 
laventelin ja ruusun eteerisiä öljyjä. Yhdessä nämä 
energisoivat tuoksut muuttavat tavan, jolla ajattelet. 

Valor® voimaannuttaa ja vahvistaa mieltä ja auttaa 
henkilökohtaisten haasteiden selättämisessä. 
Olibaanihartsi, seetripuu ja kardemumma tukevat 
positiivisia uskomuksia ja auttavat sinua saavuttamaan 
todellisen potentiaalisi. Dorado Azul sisältää 1,8-sineoli 

yhdistettä. Bergamotti, lanveteli ja kardemumma ovat 
tasapainottavia öljyjä jotka edistävät henkisyyttä, 
selkeyttä ja tasapainoa. 

Öljysekoituksen eteeriset öljyt luovat yhdessä erityisen 
energian. Ne inspiroivat avaamaan sydämen, mielen 
ja sielun, ja siirtymään menneestä tulevaan. On aika 
tietoisesti nousta yläpuolelle ja tehdä aikomuksista ja 
haluista totta. Visualisoi todellisuutesi sanoin ja ajatuksin 
luodaksesi henkisen harmonia, jonka voi tuntea sydämessä 
ja sielussa asti. “Rise Above” - nouse rajoitteittesi 
yläpuolelle ja avaa ovi upeaan uuteen tulevaisuuteen.

OMINAISUUDET JA EDUT

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Rise Above on vuoden 2021 Conventionin nimikkoöljy. Se 
sisältää Valorin®, olibaanihartsin, bergamotin, Dorado 
Azulin, Idahon jättipihdan, seetripuun, kardemumman, 
laventelin ja ruusun eteerisiä öljyjä. Yhdessä nämä 
energisoivat tuoksut muuttavat tavan, jolla ajattelet.

Koko 5 ml Tuotenumero 38311 

RISE ABOVE



Levitä haluamallesi ihoalueelle. Mikäli olet 
herkkäihoinen, laimenna 10 tippaa 10 ml:aan 
Young Living V-6®-perusöljyä.

AINESOSAT

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain 
ulkoiseen käyttöön. Pidä poissa silmistä ja 
limakalvoilta. Jos olet raskaana, imetät tai 
jos sinulla on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, 
kysy ennen tuotteen käyttöä terveydenhuollon 
ammattilaiselta sen soveltuvuudesta sinulle. Vältä 
suoraa auringonvaloa ja UV-säteitä 12 tuntia 
tuotteen levittämisen jälkeen.

VAROITUKSET
 

KÄYTTÖOHJEET

RISE ABOVE

• Levitä paikallisesti iholle samalla kun kuuntelet rauhallista 
musiikkia, joka auttaa vahvistamaan öljyn taajuuksia ja 
parantamaan henkisen valaistumisen tunnetta.

• Levitä 1-2 tippaa jalkoihisi ja hengitä kolme kertaa syvään, 
levitä 1-2 tippaa sydämesi kohdalle ja hengitä 3 kertaa 
syvään, ja levitä lopuksi 1-2 tippaa pääsi päälle ja hengitä 
kolme kertaa syvään.

• Käytä Rise Above -öljysekoitusta heti aamuvarhaisella ja 
keskity vanhojen ajatusmallien hautaamiseen ja sydämesi 
avaamiseen uusille mahdollisuuksille ja perspektiiveille.

• Lisää Young Living V-6®-perusöljyyn ja käytä sekoitusta 
jalkahieronnassa voidaksesi nauttia sen rauhoittavasta 
aromista.

• Käytä päivittäin rukoilun, meditaation ja tavoitteiden 
asettamisen yhteydessä.

KÄYTTÖEHDOTUS

Cedrus atlantica* (seetripuu) -puuöljy, Abies grandis* 
(jättipihta) -öljy, Boswellia carterii* (olibaanihartsi) 
-öljy, Lavandula angustifolia* (laventeli) -öljy, 
Citrus aurantium bergamia* (bergamotti) -kuoriöljy, 
Hyptis suaveolens* (dorado azul) -siemenöljy, 
kapryyli/kapriinitriglyseridi, Elettaria cardamomum* 
(kardemumma) -siemenöljy, Picea mariana* 
(mustakuusi) -lehtiöljy, Rosa damascena* (ruusu) 
-kukkaöljy, Cinnamomum camphora* (kamferi) 
-puuöljy, Tanacetum annuum* (sininen pietaryrtti) 
-kukkaöljy, Pelargonium graveolens* (palsamipelargoni) 
-kukkaöljy

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

 


