
• Hitta inspiration till att prova nya idéer och möjligheter 
i framtiden

• Låt doftens energi främja positiva avsikter

• Kan användas för att förvandla gamla tankar som 
håller dig tillbaka, för att gå vidare och nå din själs 
rätta syfte

• Öppnar upp för andlig upplysning

Den eteriska oljeblandningen Rise Above inspirerades 
av Young Livings grundare D. Gary Young, genom 
medgrundaren och vd:n Mary Young, och innehåller 
specifika eteriska oljor som hjälper en att förvandla tankar 
som håller en tillbaka, så att man kan gå vidare och nå sin 
själs rätta syfte. 

Valor® kan stärka själen för att uppmuntra en att komma 
över personliga utmaningar. Frankincense, cederträ och 
kardemumma främjar en positiv åskådning för att få en 
att följa sin verkliga potential. Dorado azul innehåller 
beståndsdelen 1,8 cineol. Bergamott, lavendel och 
kardemumma är en balanserande blandning eteriska oljor 
som främjar känslor av stabilitet, klarhet och andlighet. 

De visar oss nya sätt att följa den universella energin som 
omger oss alla. 

Energin från de eteriska oljorna kan inte enbart mätas med 
deras beståndsdelar. De inspirerar en att öppna hjärtat, 
sinnet och själen för att kunna lämna det förgångna för 
framtiden. Det är dags att gå vidare med ett syfte, med 
bekräftelser och med avsikt att verkligen göra det man 
önskar. Visualisera din verklighet med ord och tankar för 
att skapa andlig harmoni som man känner i hjärta och själ. 
Gå förbi de begränsningar du själv har satt och öppna 
dörren till en fantastisk ny framtid.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

PRODUKTBAKGRUND

Vår eteriska olja Rise Above är 2021 års Convention-
blandning och innehåller Valor®, rökelseträd, bergamott, 
dorado azul, kustgran från Idaho, cederträ, kardemumma, 
lavendel och ros. Den har en energigivande doft som hjälper 
dig att omformulera dina tankar.

Produktstorlek 5 ml  Artikelnummer 38311

RISE ABOVE



Applicera på önskat område. Om du har känslig 
hud kan du späda ut 10 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 
lider av en sjukdom. Undvik att utsätta huden för 
direkt solljus och UV-strålar i upp till  
12 timmar efter användning.

VARNINGANVÄNDNING

RISE ABOVE

• Använd den utvärtes medan du lyssnar på harmonisk musik 
för att förhöja oljornas frekvens och känslan av andlig 
upplysning.

• Gnid in 1-2 droppar på fötterna och ta 3 djupa andetag; gnid 
in 1-2 droppar vid hjärtat och ta 3 djupa andetag; gnid sedan 
in 1-2 droppar på huvudet och ta 3 djupa andetag.

• Använd Rise Above på morgonen för att fokusera på att 
släppa gamla tankesätt och öppna hjärtat till nya perspektiv 
och möjligheter.

• Blanda den med Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
och använd vid en rogivande fotmassage och njut av den 
inspirerande doften.

• Använd den dagligen när du ber, mediterar eller tänker ut 
mål för att fokusera på klarhet och avsikt inför dagen.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Olja av Cedrus atlantica* (cederträ), olja av Abies 
grandis* (kustgran), olja av Boswellia carterii* 
(rökelseträd), olja av Lavandula angustifolia* (lavendel), 
olja av Citrus aurantium bergamia* (bergamott), 
olja av Hyptis suaveolens* (dorado azul), kapryl-/
kaprin-triglycerid, olja av Elettaria cardamomum* 
(kardemumma), olja av Picea mariana* (svartgran), 
olja av Rosa damascena* (ros), olja av Cinnamomum 
camphora* (kamfer), olja av Tanacetum annuum* (blå 
renfana), olja av Pelargonium graveolens* (geranium).

*100 % ren eterisk olja


