
• Skatina pozityvų nusitekimą

• Padeda atverti širdį meilei ir pagalbai kitiems

• Skatina vienybę ir ryšį su bendruomene

• Padeda atrasti vidinį dvasingumą ir ryšį su savimi, 
tinka meditacijų ar maldų metu

NAUDA IR YPATYBĖS

INSTRUKCIJOS

„One Heart“ aliejų mišinys sukurtas, siekiant atkreipti dėmesį 
į paramos fondą „D. Gary Young, Young Living Foundation“. 
Mišinį „One Heart“ sudaro kruopščiai atrinkti aliejai. Tai derinys, 
įkvėptas Gary Young meilės gamtai ir siekio suvienyti visų 
širdis ir sielas. Aliejų mišinys „Valor®“ skatina stiprybę; Juodųjų 
eglių aliejus padeda sukurti meditacijoms tinkamą atmosferą; 
o kvapiųjų kanangų ir okotijų aliejai pasižymi saldžiomis, 
pozityviai nuteikiančiomis natomis, persipinančiomis su 
citrusiniais tonais. Naudokite aliejų mišinį „One Heart“, jog 
paskatintumėte pozityvius jausmus ir ryšį su savimi ir kitais.

Prekės dydis 5 ml  Prekės nr. 31088

„ONE HEART“ 
ALIEJŲ MIŠINYS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam 
naudojimui. Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant gleivinių. 

Nėštumo metu, maitinant krūtimi, vartojant vaistus 
ar sergant kokiomis nors ligomis prieš naudojant reikia 
pasitarti su gydytoju. Užtepę produktą ant odos, 
iki 12 valandų venkite buvimo saulėje ar UV spindulių.

ĮSPĖJIMAI

Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. 
Jei oda jautri, atskieskite 2 lašelius su 15 ml 
bazinio aliejaus „Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex“.



Citrus limon* (citrinų) žievės aliejus, Cananga odorata* (kanangų) žiedų aliejus, Picea mariana* (juodųjų eglių) spyglių 
aliejus, Citrus aurantifolia* (žaliųjų citrinų) aliejus, kaprilo / kaprio trigliceridas, Anthemis nobilis* (ramunėlių / tauriųjų 
didramunių) žiedų aliejus, Jasminum officinale^^ (jazminų) aliejus, Ocotea quixos* (okotijų) lapų aliejus, Mentha spicata* 
(šaltmėčių) lapų ekstraktas, Tanacetum annum* (bitkrėslių) žiedų aliejus, Cinnamomum camphora* (kamparų) medienos 
aliejus, Pelargonium graveolens* (pelargonijų) žiedų aliejus, Boswellia carterii* (bosvelijų) aliejus

Sudėtyje taip pat gali būti šių medžiagų: benzilo alkoholis**, benzilbenzoatas**, benzilo salicilatas**, cinamalis**, cinamilo 
alkoholis**, citralis**, citronelolis**, eugenolis**, farnezolis**, geraniolis**, izoeugenolis**, limonenas**, linalolis**

^^ 100 % grynas absoliutas 
* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Naturalios eterinių aliejų sudedamosios dalys

INGREDIENTAI

„ONE HEART“ 
ALIEJŲ MIŠINYS

Šis mišinys specialiai sukurtas, jog suvienytų žmones, atkreipiant 
dėmesį į paramos fondą „D. Gary Young, Young Living Foundation“. 
Šio harmonizuojančio aliejų mišinio gaivus aromatas paskatins 
naują požiūrį ir sąmoningumą bei bendruomeniškumo jausmą.
Šis patentuotas aliejų mišinys taip pat padės atrasti vidinį 
dvasingumą ir ryšį su savimi. Išbandykite jį maldų ar meditacijų 
metu, susitelkdami ties vidiniu „aš“. Patentuoto mišinio „One Heart“ 
sudėtyje yra 100 % grynų eterinių aliejų, išgautų visame pasaulyje, 
laikantis mūsų „Seed to Seal®“ kokybės pažado. Kanangų aliejus 
ir „Valor®“ aliejų mišinys skatina pasitikėjimą savimi, o Ekvadore 
išgautas okotijų aliejus bei citrinų ir žaliųjų citrinų aliejai pakelia 
nuotaiką. Šaltmėčių aliejus ir Northern Lights ūkyje išgautas juodųjų 
eglių aliejus atgaivina pojūčius.

PRODUKTO INFORMACIJA

• Garindami šį mišinį namuose, mėgausitės pozityviai 
nuteikiančiu, raminančiu aromatu.

• Tepkite arba garinkite užsiimdami joga ar kvėpavimo 
pratimais, siekdami daugiau dvasingumo.

• Naudokite, jog atvertumėte savo širdį meilei ir norą 
padėti aplinkiniams.

• Tepkite širdies sritį ryte, jog paskatintumėte pozityvų 
nusiteikimą.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS


