
• Wywołuje bardziej optymistyczne spojrzenie na życie

• Otwiera serce na miłość i niesienie pomocy

• Pogłębia jedność i więź ze społecznością 

• Pomaga dotrzeć do swojego wnętrza i wzmocnić 
duchową łączność podczas modlitwy lub medytacji

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

SPOSÓB UŻYCIA

Kompozycja One Heart powstała, aby uczcić i wyróżnić fundację 
The D. Gary Young, Young Living Foundation. Każdy jej składnik 
został starannie dobrany z  myślą o  miłości Gary'ego Younga 
do natury i  jednoczenia ludzkich serc i  dusz. Kompozycja 
Valor® wyzwala moc, świerk czarny z Northern Lights pomaga 
stworzyć atmosferę do medytacji, a  jagodlin wonny i  ocotea 
dają poprawiający nastrój zapach ze słodkimi cytrusowymi 
nutami. Użyj olejku One Heart, aby wyzwolić pozytywne emocje 
i połączyć się ze swoim ja oraz z innymi ludźmi.

Pojemność 5 ml  Kod produktu: 31088

ONE HEART

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku 
zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią, przyjmujesz leki lub 
chorujesz, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. 
Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych lub 
promieni UV przez co najmniej 12 godzin od zastosowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nanieś na wybrany obszar skóry. W przypadku 
wrażliwej skóry, rozcieńcz dwie krople olejku 
w 15 ml produktu Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex.



Olejek ze skórki cytryny (Citrus limon)*, olejek z kwiatów jagodlinu wonnego (Cananga odorata)*, olejek z igieł świerku 
czarnego (Picea mariana)*, olejek z limonki (Citrus aurantifolia)*, trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek z kwiatów 
rumianu rzymskiego (Anthemis nobilis)*, olejek z jaśminu (Jasminum officinale)^^, olejek z liści ocotei (Ocotea quixos)*, 
ekstrakt z liści mięty zielonej (Mentha spicata)*, olejek z kwiatów wrotyczu marokańskiego (Tanacetum annum)*, olejek 
z drewna cynamonowca kamforowego (Cinnamomum camphora)*, olejek z kwiatów geranium (Pelargonium graveolens)*, 
olejek z kadzidłowca Cartera (Boswellia carterii)*

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan benzylu**, salicylan benzylu**, cynamal**, alkohol cynamylowy**, 
cytral**, cytronelol**, eugenol**, farnezol**, geraniol**, izoeugenol**, limonen**, linalol**

^^100% czysty absolut 
*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych

SKŁADNIKI

ONE HEART

Ta niezwykła kompozycja została stworzona, aby zjednoczyć 
ludzi i podkreślić wagę fundacji The D. Gary Young, Young Living 
Foundation. Ma odświeżający zapach, który przywraca równowagę, 
wywołuje bardziej optymistyczne spojrzenie na życie i przypomina, 
że wszyscy jesteśmy jednością. Autorska kompozycja One Heart 
pomoże Ci również dotrzeć do swojego wnętrza i wzmocnić duchową 
łączność. Użyj jej podczas modlitwy lub medytacji, aby poczuć więź 
z własnym ja. Znajdziesz tu czyste olejki eteryczne z całego świata, 
stworzone zgodnie z  zobowiązaniem do jakości Seed to Seal® — 
jagodlin wonny i kompozycję Valor® dla wywołania pewności siebie, 
ekwadorską ocoteę, cytrynę oraz limonkę, które podnoszą na 
duchu, a także świerk czarny z Northern Lights i miętę zieloną dla 
rozbudzenia zmysłów.

HISTORIA PRODUKTU

• Rozpyl w domu za pomocą dyfuzora, aby cieszyć się 
podnoszącym na duchu, wyciszającym zapachem.

• Użyj podczas jogi lub ćwiczeń oddechowych, 
aby poczuć duchową łączność.

• Zastosuj, aby otworzyć serce na miłość i niesienie 
pomocy osobom wokół Ciebie.

• Nanieś w okolicę serca z samego rana, aby wywołać 
optymistyczne spojrzenie na nowy dzień.

SPOSÓB UŻYCIA


