
Ulei esențial de tămâie, ulei esențial de ylang 
ylang, ulei esențial de mușcate și ulei esențial de 
trandafir.

• Uleiuri amestecate pentru a promova iertarea, 
smerenia, și modestia.

• Promovează o conștientizare spirituală mai profundă. 

• Amestec calmant și liniștitor pentru minte și spirit.

• Inspiră o mai mare conștientizare pentru cei din jurul 
nostru.

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Aplică pe zona dorită.  În cazul unei sensibilități, 
diluează 15 picături în 10 ml de Young Living V-6®.

INSTRUCȚIUNI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern.  Evită contactul cu ochii și cu  membranele 
mucoase.  Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, consultă 
un cadru medical înainte de folosirea acestui produs. 

AVERTISMENTE

Trigliceride caprilice/caprice, Coriandrum sativum* (ulei 
de semințe de coriandru), Cananga odorata* (ulei de 
flori Ylang ylang), Citrus aurantium bergamia* (ulei de 
coji de bergamote fără furocumarine), Pelargonium 
graveolens* (ulei de flori de mușcate), Melissa officinalis* 
(ulei de frunze de roiniță), Boswellia carterii* (ulei de 
tămâie), Commiphora myrrha* (ulei de smirnă), Picea 
mariana* (ulei de frunze de molid negru Northern Lights), 
Vetiveria zizanoides* (ulei de rădăcină de vetiver), Citrus 
aurantium amara* (ulei de flori de portocale amare) Rosa 
damascena* (ulei de flori de trandafiri).

Poate conține: alcool benzilic **, benzoat de benzil **, 
salicilat de benzil **, citral **, citronellol **, Eugenol **, 
Farnesol **, geraniol **, isoeugenol **, limonen **, lininalol **.

* 100% ulei esențial pur  
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

INGREDIENTS

Adevărata smerenie este fundamentul puterii emoționale, iar 
amestecul nostru de uleiuri esențiale Humility conține uleiuri 
esențiale pure care promovează o conștientizare spirituală mai 
profundă.

Formulat de D. Gary Young, Humility a fost creat pentru a 
inspira o mai mare conștientizare pentru cei din jurul nostru. 
A avea modestie în viața ta este primul pas pentru a obține 
iertare.
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