
Óleo essencial de olíbano, óleo essencial de ylang 
ylang, óleo essencial de gerânio e óleo essencial de 
rosa.

• Misturado para promover o perdão e a humildade.

• Promove uma consciência espiritual mais profunda. 

• Calmante e relaxante para a mente e o espírito.

• Inspira uma maior consciência àqueles que nos 
rodeiam.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Aplicar na zona desejada. Em caso de 
sensibilidade, diluir 15 gotas em 10 ml de Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUÇÕES

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os 
olhos e as 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.

PRECAUÇÕES

Triglicérido caprílico/cáprico, óleo de semente de 
Coriandrum sativum* (Coentro), óleo da flor de Cananga 
odorata* (Ylang ylang), óleo de casca de Citrus aurantium 
bergamia* (Bergamota, sem furanocumarinas), óleo da 
flor de Pelargonium graveolens* (Gerânio), óleo de folha 
de Melissa officinalis* (Erva-cidreira), óleo de Boswellia 
carterii* (Olíbano), óleo de Commiphora myrrha* (Mirra), 
óleo de folha de Picea mariana* (Abeto preto Northern 
Lights), óleo de raiz de Vetiveria zizanoides* (Vetivéria), óleo 
da flor de Citrus aurantium amara* (Laranja amarga), óleo 
da flor de Rosa damascena* (Rosa).

Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, 
salicilato de benzilo**, citral**, citronelol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
** Componentes naturais de óleos essenciais.

INGREDIENTES

A verdadeira humildade é a base da força emocional e a nossa 
mistura de óleos essenciais Humility contém óleos essenciais 
puros que promovem uma consciência espiritual mais profunda.

Formulado por D. Gary Young, Humility foi criado para inspirar 
uma maior consciência àqueles que nos rodeiam. Ter humildade 
na vida é o primeiro passo para ter perdão.

Tamanho: 5 ml Código: 36948

HUMILITY


