
• Moedigt een heldere kijk op het leven aan

• Opent het hart voor liefde en het helpen van anderen

• Stimuleert eenheid en verbinding met de gemeenschap

• Stimuleert spiritualiteit tijdens het bidden of mediteren

KENMERKEN EN VOORDELEN

INSTRUCTIES

We hebben One Heart samengesteld om aandacht te vragen 
voor en The D. Gary Young, Young Living Foundation te 
vieren. One Heart is een zorgvuldig samengestelde en unieke 
melange geïnspireerd door Gary Youngs liefde voor de 
natuur en het samenbrengen van harten en geesten. Valor® 
inspireert kracht, zwarte spar creëert een meditatieve sfeer en 
ylang-ylang en ocotea zorgen voor een zoete, verkwikkende 
geur die gekenmerkt wordt door zoete citrusnoten. Gebruik One 
Heart om positieve gevoelens op te wekken en contact te leggen 
met jezelf en anderen.

Inhoud: 5 ml Productnr. 31088

ONE HEART

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor uitwendig 
gebruik. Uit de buurt van ogen en slijmvliezen houden.

Raadpleeg een arts als je zwanger bent, borstvoeding 
geeft, medicijnen neemt of een medische aandoening 
hebt. Vermijd tot twaalf uur na aanbrengen van het 
product direct zonlicht of UV-stralen.

WAARSCHUWINGEN

Breng aan op de gewenste plek. Verdun bij 
gevoeligheid twee druppels met vijftien milliliter 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.



Citrus limon (citroenolie)*, Cananga odorata (ylang-ylangolie)*, Picea mariana* (zwarte sparolie), Citrus aurantifolia 
(limoenolie)*, capryl/caprinezuurtriglyceride, Anthemis nobilis (Roomse kamille-olie)*, Jasminum officinale (jasmijnolie)^^, 
Ocotea quixos (ocotea-olie)*, Mentha spicata (groene muntextract), Tanacetum annum (boerenwormkruidolie)*, 
Cinnamomum camphora (kamferolie)*, Pelargonium graveolens (geraniumolie)*, Boswellia carterii (wierookolie)*

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, benzylsalicylaat**, cinnamal**, cinnamylalcohol**, citral**, 
citronellol**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneen**, linalool**

^^100% zuiver 
*100% zuivere etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische olie

INGREDIËNTEN

ONE HEART

De verkwikkende geur van deze harmonieuze melange, speciaal 
ontworpen om mensen samen te brengen en aandacht te vragen 
voor The D. Gary Young, Young Living Foundation, moedigt een 
heldere kijk op het leven aan en het besef dat we dit samen doen.
Deze gepatenteerde melange helpt je tevens contact te leggen met 
je innerlijk en spiritualiteit te ontdekken. Gebruik deze melange 
tijdens het bidden of mediteren. One Heart bevat honderd procent 
zuivere etherische oliën van over de hele wereld. Deze oliën worden 
geproduceerd volgens onze Seed to Seal®-kwaliteitsstandaard. 
Ylang-ylang en Valor® wekken vertrouwen op en ocotea (afkomstig 
uit Ecuador), citroen en limoen zorgen voor een verkwikkende noot. 
Zwarte spar and groene munt prikkelen de zintuigen.

GESCHIEDENIS

• Verstuif in huis om van de verkwikkende en 
stimulerende geur te genieten.

• Breng aan op de huid of verstuif tijdens de yoga 
of ademhalingsoefeningen om spiritualiteit te 
ondersteunen.

• Gebruik om je hart open te stellen en mensen om je 
heen te helpen.

• Breng in de ochtend aan op het hart om een positieve 
kijk op de dag te stimuleren.

AANBEVOLEN GEBRUIK


