
• Óleo essencial de erva-cidreira: promove a gentileza 
com o seu aroma calmante e equilibrante.

• Óleo essencial de junípero: eleva a consciência 
espiritual.

• Óleo essencial de mirra: tem um aroma que promove a 
ligação.

• Óleo essencial de abeto preto Northern Lights: inspira 
a reflexão e a libertação.

• Combina bem com os óleos essenciais Release, Harmony, Valor® e Joy. 

• Promove um aroma otimista.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

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

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

INSTRUÇÕES

• Aplica 1 a 3 gotas topicamente para promover 
sentimentos de esperança, estabilidade ou uma 
perspetiva positiva.

• Utiliza a mistura durante as orações ou a prática de 
meditação.

• Aplica 1 a 3 gotas na parte exterior das orelhas depois 
de receberes a Raindrop Technique®.

• Adiciona-a a um banho de imersão com sais de Epsom.

USOS SUGERIDOS

Óleo de Prunus amygdalus dulcis (Amêndoa doce), óleo 
de folha de Melissa officinalis* (Erva-cidreira), óleo de 
Juniperus osteosperma* (Junípero), óleo de Commiphora 
myrrha* (Mirra), óleo de folha de Picea mariana* (Abeto 
preto).

Pode conter: citral**, citronelol**, geraniol**, limoneno**, 
linalol**.

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

INGREDIENTES

Light of Hope é uma mistura espiritual de erva-cidreira, junípero, mirra e abeto preto 
Northern Lights que te ajuda a restabelecer a ligação com a tua força e estabilidade 
interiores para um futuro emocionante. A nossa mistura de óleos essenciais Light of Hope 
foi criada para dar esperança em alturas desafiantes e durante as transições da vida. A 
esperança é um estado mental de otimismo que se baseia na expetativa de resultados 
positivos. A influência aromática desta mistura promove sensações de paz e segurança. 
Utiliza-a quando quiseres restaurar o otimismo para teres esperança no futuro.

Tamanho: 5 ml Código: 37122

LIGHT OF HOPE


