
• Inspiră-te să te deschizi către noi idei și oportunități 
pentru viitor

• Lasă energia aromei să motiveze intențiile pozitive 

• Poate fi folosit pentru a transforma vechile gânduri 
care te țin pe loc, astfel încât să te poți ridica mai 
sus pentru a ajuta la atingerea adevăratului scop al 
sufletului tău.

• Te deschide către iluminarea spirituală

Amestecul nostru de uleiuri esențiale Rise Above a fost 
inspirat de fondatorul Young Living, D. Gary Young, 
prin co-fondatoarea și CEO-ul Mary Young, și conține 
uleiuri esențiale specifice pentru a ajuta la transformarea 
gândurilor vechi care te țin pe loc, astfel încât să te poți 
ridica deasupra lor pentru a-ți atinge adevăratul scop al 
sufletului tău. 

Valor® poate împuternici și întări spiritul pentru a te 
încuraja să depășești provocările personale. Tămâia, 
lemnul de cedru și cardamomul promovează convingerile 
pozitive pentru a te ajuta să-ți cauți sau să-ți atingi 
adevăratul potențial. Dorado Azul conține constituentul 
1,8 cineol. Bergamota, lavanda și cardamomul sunt un 
amestec echilibrant de uleiuri esențiale care promovează 
sentimente de stabilitate, claritate și spiritualitate; acestea 
ne deschid către noi modalități de a putea să ne conectăm 
cu energia universală care ne înconjoară pe fiecare dintre 
noi. 

Energiile uleiurilor esențiale depășesc spectrul de măsurare 
a profilului constitutiv al acestora. Ele inspiră deschiderea 
inimii, a minții și a sufletului pentru a putea trece de la 
trecut la viitor. Este timpul să te ridici mai sus cu intenție, 
cu afirmații și cu decrete vocale pentru a pune în mișcare 
ceea ce îți dorești. Vizualizează-ți realitatea cu ajutorul 
cuvintelor și gândurilor pentru a crea o armonie spirituală 
care va fi simțită de inimă și suflet. "Ridică-te deasupra" 
limitelor tale percepute și deschide ușa către un viitor nou 
și strălucitor.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

CONTEXTUL PRODUSULUI

Uleiul nostru esențial Rise Above este amestecul convenției 
2021 și conține Valor®, tămâie, bergamotă, Dorado Azul, 
brad mare din Idaho, lemn de cedru, cardamom, lavandă 
și trandafir, oferindu-ți o aromă energizantă în timp ce îți 
transformi gândurile.

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 38311

RISE ABOVE



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

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.

AVERTISMENTEINSTRUCȚIUNI

RISE ABOVE

• Se utilizează local în timp ce se ascultă muzică armonioasă 
pentru a ajuta la amplificarea frecvențelor uleiului și pentru 
a spori sentimentul de iluminare spirituală.

• Aplică 1-2 picături pe picioare și respiră adânc de 3 ori; 
aplică 1-2 picături pe inimă și respiră adânc de 3 ori; apoi 
aplică 1-2 picături pe cap și respiră adânc de 3 ori.

• Folosește Rise Above la începutul zilei, cu o concentrare 
clară pentru a elimina tiparele vechi de gândire și pentru 
a-ți deschide inima către noi perspective și oportunități.

• Aplică-l cu Young Living V-6® Vegetable Oil Complex pentru 
un masaj calmant al picioarelor și bucură-te de aroma 
inspirată.

• Folosește-l zilnic în rugăciune, meditație și stabilirea 
obiectivelor pentru a te concentra pe o cale și o intenție 
clară pentru ziua ta.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Cedrus atlantica* (ulei de lemn de cedru), Abies 
grandis* (ulei de arbore mare), Boswellia carterii* 
(ulei de tămâie), Lavandula angustifolia* (ulei de 
lavandă, Citrus aurantium bergamia* (ulei de frunze 
de bergamote), Hyptis suaveolens* (ulei de semințe de 
pignut (Dorado azul)), Trigliceride caprilice/caprice, 
Elettaria cardamomum* (ulei de semințe de cardamom), 
Picea mariana* (ulei de frunze de molid negru), Rosa 
damascena* (ulei de flori de trandafiri), Cinnamomum 
camphora* (ulei de lemn de camfor), Tanacetum 
annuum* (ulei de flori de mușețel albastru marocan), 
Pelargonium graveolens* (ulei de flori de mușcate)

* Ulei esențial 100% pur 


