
• Podporuje optimistický pohled na život

• Otevírá vaše srdce lásce a pomoci ostatním

• Pobízí k jednotě a propojení s komunitou 

• Pomůže vám nalézt podstatu vaší vnitřní duchovnosti 
a propojit vás s ní během modlitby nebo meditace

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

POKYNY

Směs One Heart jsme vytvořili, abychom zvýšili povědomí 
o nadaci The D. Gary Young, Young Living Foundation 
a oslavili ji. Každý olej byl pečlivě vybrán, aby přispěl k vytvoření 
jedinečné směsi inspirované láskou Garyho Younga pro přírodu 
a pro spojení lidských srdcí i duší. Směs Valor® podněcuje 
sílu, olej ze smrku černého z Northern Lights pomáhá vytvořit 
meditativní atmosféru a olej z ylang ylang a z obaleně vytváří 
krásně sladkou, povznášející vůni vyznačující se citrusovými 
tóny. Směs One Heart použijte, aby vám pomohla s vytvořením 
pozitivních pocitů a s propojením se sebou samým i s ostatními.

Velikost produktu 5 ml  Položka č. 31088

ONE HEART

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití.
Zabraňte vniknutí do očí a sliznic.

Pokud jste těhotná, kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou 
nemocí, před použitím kontaktujte lékaře. Po aplikaci 
produktu nevystavujte pokožku po nejméně 12 hodin 
přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

VAROVÁNÍ

Naneste na požadované oblasti. V případě 
citlivosti zřeďte 2 kapky v 15 ml oleje Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.



Olej z kůry citronu (Citrus limon)*, olej z květů ylang ylang (Cananga odorata)*, olej z jehličí smrku černého z Northern 
Lights (Picea mariana)*, olej z limetky (Citrus aurantifolia)*, kaprilový/kaprinový triglycerid, olej z květů heřmánku 
římského (Anthemis nobilis)*, olej z jasmínu (Jasminum officinale)^^, olej z listů obaleně (Ocotea quixos)*, extrakt 
z listů máty klasnaté (Mentha spicata)*, olej z květů vratiče modrého (Tanacetum annum)*, olej ze dřeva kafrovníku 
(Cinnamomum camphora)*, olej z květů pelargonie (Pelargonium graveolens)*, olej z kadidlovníku (Boswellia carterii)*

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, benzyl salicylát**, cinnamal**, cinnamyl alcohol**, citrál**, 
citronellol**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

^^100% čistá silice 
*100% čistý esenciální olej 
**Přírodní složky esenciálních olejů

SLOŽENÍ

ONE HEART

Tato směs byla speciálně vytvořena, aby spojila lidi a pomohla 
vytvořit povědomí o nadaci The D. Gary Young, Young Living 
Foundation. Svěží vůně této vyrovnané směsi může podpořit 
optimistický pohled na život a vědomí, že jsme na tom všichni stejně. 
Tato patentovaná směs vám také může pomoci nalézt podstatu vaší 
vnitřní duchovnosti a propojit vás s ní. Zkuste ji použít během modlitby 
nebo meditace, abyste se propojili s vaším vnitřním já. Patentovaná 
směs One Heart obsahuje 100% čisté esenciální oleje z celého světa 
vytvořené za pomoci našeho závazku kvality Seed to Seal®. Obsahuje 
například olej z ylang ylang a směs esenciálních olejů Valor®, které 
dodávají sebedůvěru, ale také olej z obaleně z Ekvádoru a povznášející 
olej z citronu a limetky. Olej ze smrku černého z Northern Lights a olej 
z máty klasnaté pomáhá oživit smysly.

PŮVOD PRODUKTU

• Rozptylujte doma, abyste si užili povznášející, 
zklidňující vůni.

• Naneste nebo rozptylujte během jógy nebo dechových 
cvičení pro duchovní propojení.

• Použijte, abyste vaše srdce otevřeli lásce a pomoci 
lidem kolem vás.

• Ráno naneste na oblast srdce, abyste do vašeho dne 
vykročili s pozitivitou.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ


