
• Poczuj inspirację, aby otworzyć się na nowe pomysły 
i możliwości na przyszłość

• Pozwól, aby energia tego zapachu rozbudziła w Tobie 
pozytywne intencje

• Stosuj ten olejek, aby odrzucić stary tok myślenia, 
który Cię ogranicza i wznieść się ku prawdziwemu 
przeznaczeniu Twojej duszy

• Otwórz się na duchowe oświecenie

Nasza kompozycja olejków Rise Above jest zainspirowana 
założycielem Young Living, D. Garym Youngiem i powstała 
dzięki pomocy współzałożycielki i dyrektor zarządzającej 
Mary Young. Zawiera olejki eteryczne, które pomogą Ci 
odrzucić ograniczający Cię stary tok myślenia i wznieść się 
ku prawdziwemu przeznaczeniu Twojej duszy. 

Valor® dodaje mocy i siły ducha, aby motywować 
Cię do pokonywania własnych ograniczeń. Żywica 
olibanowa, cedr i kardamon sprzyjają pozytywnemu 
myśleniu, aby pomóc Ci w poszukiwaniu lub osiągnięciu 
Twojego prawdziwego potencjału. Dorado azul zawiera 
składnik 1,8-cyneol. Bergamotka, lawenda i kardamon 
to przywracające równowagę połączenie olejków 
eterycznych, które wyzwalają uczucie stabilności, jasności 
umysłu i duchowości. Otwierają na nowe możliwości bycia 
w harmonii z uniwersalną energią, która otacza każdego 
z nas. 

Energie drzemiące w olejkach eterycznych wykraczają 
poza spektrum pomiaru ich profilu składowego. 
Umożliwiają otwarcie serca, umysłu i duszy, aby pożegnać 
się z przeszłością i ruszyć ku temu, co przed nami. 
Czas wznieść się na wyżyny wśród intencji, afirmacji 
i wyrażanych na głos postanowień, aby ziściło się to, czego 
pragniesz. Wizualizuj rzeczywistość przy pomocy słów 
i myśli, by stworzyć duchową harmonię dla serca i duszy. 
Wzbij się ponad ograniczenia i otwórz drzwi do wspaniałej, 
nowej przyszłości.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

HISTORIA PRODUKTU

Rise Above to kompozycja związana ściśle z tegoroczną 
konferencją. Zawiera Valor®, żywicę olibanową, 
bergamotkę, dorado azul, jodłę olbrzymią z Idaho, cedr, 
kardamon, lawendę i różę. Ma pobudzający zapach, który 
pomaga odmienić myśli.

Pojemność 5 ml Kod produktu: 38311 

RISE ABOVE



Nanieś na wybrany obszar skóry. W przypadku 
wrażliwej skóry, rozcieńcz 10 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 OSTROŻNOŚCISPOSÓB UŻYCIA

RISE ABOVE

• Stosuj miejscowo w towarzystwie harmonicznej muzyki, 
aby wzmocnić częstotliwości olejku i zwiększyć poczucie 
duchowego oświecenia.

• Nanieś 1-2 krople na stopy i weź trzy głębokie oddechy, 
powtórz tę czynność, stosując 1-2 krople na okolicę serca 
i skupiając się znowu na trzech oddechach. Na koniec nanieś 
1-2 krople na głowę i weź trzy kolejne głębokie oddechy.

• Użyj kompozycji Rise Above rano, skupiając się na tym, aby 
pozbyć się starych nawyków myślowych i otworzyć serce na 
nowe perspektywy i możliwości.

• Zastosuj wraz z Young Living V-6® Vegetable Oil Complex do 
kojącego masażu stóp i ciesz się przyjemnym zapachem.

• Stosuj codziennie podczas modlitwy, medytacji oraz 
wyznaczania celów, aby skupić się na obranej drodze 
i intencjach na nadchodzący dzień.

ZASTOSOWANIE

Olejek z drewna cedru atlaskiego (Cedrus atlantica)*, 
olejek z jodły olbrzymiej (Abies grandis)*, olejek 
z kadzidłowca Cartera (Boswellia carterii)*, olejek 
z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia)*, olejek 
ze skórki bergamotki (Citrus aurantium bergamia)*, 
olejek z nasion dorado azul (Hyptis suaveolens)*, 
trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek z nasion 
kardamonu (Elettaria cardamomum)*, olejek z igieł 
świerku czarnego (Picea mariana)*, olejek z kwiatów 
róży damasceńskiej (Rosa damascena)*, olejek 
z drewna cynamonowca kamforowego (Cinnamomum 
camphora)*, olejek z kwiatów wrotyczu marokańskiego 
(Tanacetum annuum)*, olejek z kwiatów geranium 
(Pelargonium graveolens)*.

*100% czysty olejek eteryczny


