
• Inspira-te para manteres a mente aberta para  
ideias e oportunidades novas no futuro.

• Deixa que a energia deste aroma te motive a ter 
intenções positivas.

• Pode ser utilizado para transformar pensamentos 
antigos que te estão a prender para que possas 
ultrapassá-los e alcançar o teu verdadeiro propósito.

• Ajuda a abrir a tua mente para a iluminação espiritual.

A nossa mistura de óleos essenciais Rise Above foi 
inspirada pelo fundador da Young Living, D. Gary Young, 
através da cofundadora e diretora executiva Mary Young, 
e contém óleos essenciais específicos que te vão ajudar 
a transformar pensamentos antigos que te estão a 
prender para que possas ultrapassá-los e alcançar o teu 
verdadeiro propósito. 

Valor® pode capacitar e fortalecer o espírito para te 
motivar a ultrapassar os desafios pessoais. O olíbano, o 
cedro e o cardamomo promovem crenças positivas que te 
ajudam a procurar e alcançar o teu verdadeiro potencial. 
O Dorado Azul contém o componente 1,8-cineol. Os óleos 
essenciais de bergamota, lavanda e cardamomo formam 
uma mistura equilibrante que promove sentimentos de 
estabilidade, clareza e espiritualidade, mantêm a nossa 
mente aberta para fluir com a energia universal que nos 
rodeia. 

As energias dos óleos essenciais vão para além do espetro 
de medição do seu perfil de componentes. Inspiram-
nos a abrirmos o nosso coração, mente e alma para 
ultrapassarmos o passado e abrirmos as portas ao 
futuro. Está na altura de ires mais além com intenções, 
afirmações e declarações em voz alta que ponham em 
prática aquilo que desejas. Visualiza a tua realidade 
através de palavras e pensamentos de modo a criar uma 
harmonia espiritual que será sentida pelo teu coração e 
alma. Ultrapassa as tuas limitações e abre as portas a um 
novo futuro brilhante.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

HISTÓRIA DO PRODUTO

O nosso óleo essencial Rise Above é a mistura de óleos 
essenciais da convenção de 2021 e contém Valor®, olíbano, 
bergamota, Dorado Azul, abeto balsâmico de Idaho, 
cedro, cardamomo, lavanda e rosa que promovem um 
aroma estimulante que te ajudará a transformar os teus 
pensamentos.

Tamanho: 5 ml Código: 38311

RISE ABOVE



Aplicar na zona desejada. Em caso de 
sensibilidade, diluir 10 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 o produto. Evitar a exposição 
direta à luz solar ou a raios UV durante pelo menos 
12 horas na zona da aplicação.

PRECAUÇÕESINSTRUÇÕES

RISE ABOVE

• Utiliza-o de maneira tópica enquanto ouves música harmónica 
para ajudar a amplificar as frequências do óleo e aumentar a 
sensação de iluminação espiritual.

• Aplica 1 a 2 gotas nos pés e respira fundo 3 vezes; aplica 1 a 2 
gotas na zona do peito e respira fundo 3 vezes; e, em seguida, 
aplica 1 a 2 gotas na cabeça e respira fundo 3 vezes.

• Utiliza Rise Above no início do dia, com o objetivo claro de 
eliminar padrões antigos de pensamento e abrir o coração 
para perspetivas e oportunidades novas.

• Aplica-o com Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
numa massagem relaxante aos pés e desfruta do seu aroma 
inspirador.

• Utiliza-o diariamente durante as orações reflexivas, a 
meditação e ao definir novos objetivos para te focares numa 
intenção e num caminho claros para o teu dia.

USOS SUGERIDOS

Óleo de madeira de Cedrus atlantica* (Cedro), óleo 
de Abies grandis* (Abeto balsâmico), óleo de Boswellia 
carterii* (Olíbano), óleo de Lavandula angustifolia* 
(Lavanda), óleo de casca de Citrus aurantium 
bergamia* (Bergamota), óleo de semente de Hyptis 
suaveolens* (Dorado azul), triglicérido caprílico/
cáprico, óleo de semente de Elettaria cardamomum* 
(Cardamomo), óleo de folha de Picea mariana* (Abeto 
preto), óleo da flor de Rosa damascena* (Rosa), óleo de 
madeira de Cinnamomum camphora* (Cânfora), óleo 
da flor de Tanacetum annuum* (Tanaceto azul), óleo da 
flor de Pelargonium graveolens* (Gerânio).

* Óleo essencial 100% puro.


