
• Edesauttaa positiivista elämänasennetta

• Avaa sydäntä rakkaudelle

• Kannustaa yhteisöllisyyteen

• Parantaa henkisen yhteyden saamista rukouksen 
tai meditaation aikana.

OMINAISUUDET JA EDUT

OHJEET

Kehitimme One Heart -öljysekoituksen lisätäksemme ihmisten 
tietoisuutta The D. Gary Young, Young Living Foundationista. 
Tämän ainutlaatuisen öljysekoituksen jokainen öljy on huolellisesti 
valittu. Öljysekoituksen inspiraationa on toiminut Gary Youngin 
tuntema rakkaus luontoa ja ihmiskuntaa kohtaan. Valor inspiroi 
vahvuuteen, Northern Lights -mustakuusi auttaa luomaan 
meditaatiolle sopivan tunnelman, ja tuoksuilangian ja viherlaakerin 
makean sitruksiset tuoksut nostattavat. One Heart -öljysekoitus 
edesauttaa positiivisia tunteita ja yhteyden tavoittamisesta.

Koko 5 ml  Tuotenumero 31088

ONE HEART

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain ulkoiseen 
käyttöön. Pidä poissa silmistä ja limakalvoilta.

Jos olet raskaana, imetät tai jos sinulla on lääkitys 
tai diagnosoitu sairaus, kysy ennen tuotteen käyttöä 
terveydenhuollon ammattilaiselta sen soveltuvuudesta 
sinulle. Vältä suoraa auringonvaloa ja UV-säteitä 12 tuntia 
tuotteen käyttämisen jälkeen.

VAROITUKSET

Levitä haluamallesi ihoalueelle. Mikäli ihosi on 
herkkä, laimenna 2 tippaa 15 ml:aan Young 
Living V-6®-perusöljyä.



Citrus limon* (siruuna) -kuoriöljy, Cananga odorata* (tuoksuilangia) -kukkaöljy, Picea mariana* (Northern Lights 
-mustakuusi) -lehtiöljy, Citrus aurantifolia* (limetti) -öljy, kapryyli/kapriinitriglyseridi, Anthemis nobilis* (jalosauramo) 
-kukkaöljy, Jasminum officinale^^ (jasmiini) -öljy, Ocotea quixos* (viherlaakeri) -lehtiöljy, Mentha spicata* (viherminttu) 
-lehtiuute, Tanacetum annum* (sininen pietaryrtti) -kukkaöljy, Cinnamomum camphora* (kamferipuu) -öljy, Pelargonium 
graveolens* (palsamipelargoni) -kukkaöljy, Boswellia carterii* (olibaanihartsi) -öljy

Saattaa sisältää: bentsyylialkoholi**, bentsyylibentsoaatti**, bentsyylisalisylaatti**, sinnamaali**, sinnamyylialkoholi**, 
sitraali**, sitronelloli**, eugenoli**, farnesoli**, geranioli**, isoeugenoli**, limoneeni**, linaloli**

^^100-prosenttisen puhdasta absoluuttia 
*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

 

AINESOSAT

ONE HEART

Tämä öljysekoitus on kehitetty johdattamaan ihmisiä yhteen 
ja tuomaan The D. Gary Young, Young Living Foundationia 
tutuksi. Öljysekoituksen raikas tuoksu edesauttaa positiivista 
elämänasennetta ja yhteisöllisyyttä. Öljysekoitus voi myös 
auttaa spirituaalisen yhteyden saavuttamisessa. Kokeile käyttää 
öljysekoitusta rukoilun tai meditaation yhteydessä tehostaaksesi 
kokemusta. One Heart -öljysekoitus sisältää 100-prosenttisen 
puhtaita eri puolilta maailmaa saatuja eteerisiä öljyjä. Yksittäiset 
öljyt on tuotettu Seed to Seal® -laatustandardiemme mukaisesti. 
Öljysekoituksessa on tuoksuilangiaöljyä ja Valor-öljysekoitusta 
itseluottamusta tehostamaan sekä nostattavia viherlaakerin, 
sitruunan ja limetin eteerisiä öljyjä. Northern Lights -mustakuusen 
ja vihermintun eteeriset öljyt auttavat virkistämään aisteja.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

• Käytä diffuuserissa nauttiaksesi öljysekoituksen 
nostattavasta ja rauhoittavasta tuoksusta.

• Levitä öljyä iholle tai käytä sitä diffuuserissa joogan 
tai meditaation aikana spirituaalista yhteyttä 
tehostamaan.

• Tätä öljysekoitusta käyttämällä voit avata sydämesi 
rakkaudelle.

• Levitä öljysekoitusta sydämesi päälle aamuisin 
tehdäksesi päivästäsi positiivisemman.

KÄYTTÖEHDOTUS


