
• Fomenta uma atitude positiva perante a vida

• Abre o teu coração para amar e ajudar os outros

• Fomenta o espírito comunitário

• Ajuda-te a encontrar a tua espiritualidade interior 
enquanto rezas ou meditas

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

INSTRUÇÕES

Criamos One Heart para celebrar e dar a conhecer a The 
D. Gary Young, Young Living Foundation. Cada óleo foi 
cuidadosamente selecionado para criar uma mistura única 
inspirada pelo amor que Gary Young tinha pela natureza e por 
unir corações e espíritos. Valor® promove a resistência, Northern 
Lights Black Spruce ajuda a criar um ambiente adequado à 
meditação e Ylang Ylang e Ocotea proporcionam um aroma 
doce e revigorante caracterizado pelas suas notas doces e 
cítricas. Utiliza One Heart para ajudar a criar emoções positivas 
e para te ligares ao teu eu interior e aos outros.

Tamanho: 5 ml  Código: 31088

ONE HEART

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo. Manter longe dos olhos 
e membranas mucosas.

Se estiveres grávida ou em período de amamentação, 
se tiveres alguma condição médica ou estiveres a tomar 
algum tipo de medicamento, consulta um profissional de 
saúde antes de usar o produto. Evitar a exposição direta à 
luz solar ou a raios UV durante, pelo menos, 12 horas após 
a aplicação do produto.

PRECAUÇÕES

Aplicar na zona desejada. Em caso de sensibilidade, 
adicionar 2 gotas diluídas em 15 ml de Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.



Óleo de casca de Citrus limon* (Limão), óleo de flor de Cananga odorata* (Ylang ylang), óleo de folha de Picea mariana* 
(Abeto preto Northern Lights), óleo de Citrus aurantifolia* (Lima), triglicérido cáprico/caprílico, óleo de flor de Anthemis 
nobilis* (Camomila romana), óleo de Jasminum officinale^^ (Jasmim), óleo de folha de Ocotea quixos* (Ocotea), extrato de 
folha de Mentha spicata* (Hortelã), óleo de flor de Tanacetum annum* (Tanaceto azul), óleo de madeira de Cinnamomum 
camphora* (Cânfora), óleo de flor de Pelargonium graveolens* (Gerânio), óleo de Boswellia carterii* (Olíbano).

Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, salicilato de benzilo**, cinamal**, álcool cinamílico**, citral**, 
citronelol**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneno**, linalol**.

^^ 100% puro absoluto 
* Óleo essencial 100% puro 
** Componentes naturais de óleos essenciais

INGREDIENTES

ONE HEART

Formulado especificamente para unir as pessoas e dar a conhecer 
a The D. Gary Young, Young Living Foundation, o aroma refrescante 
desta mistura equilibrante pode promover uma atitude positiva 
perante a vida e a realização de que estamos todos juntos. Esta 
mistura patenteada também te pode ajudar a encontrar a tua 
espiritualidade interior. Experimenta utilizá-la enquanto rezas ou 
meditas para te ligares ao teu eu interior. A mistura patenteada 
One Heart contém óleos essenciais 100% puros de todas as partes 
do mundo, produzidos com o nosso compromisso de garantia de 
qualidade Seed to Seal®, como o de ylang ylang e a mistura Valor® 
que ajudam a promover a confiança, o óleo de ocotea do Equador e 
os óleos de limão e lima que são revigorantes. O óleo de abeto preto 
Northern Lights e o óleo de hortelã ajudam a estimular os sentidos.

HISTÓRIA DO PRODUTO

• Difunde-o em casa para desfrutar do seu aroma 
animado.

• Aplica-o e difunde-o durante as práticas de ioga e 
respiração para te ligares espiritualmente.

• Utiliza-o para abrir o teu coração ao amor e ajudar 
aqueles que estão à tua volta.

• Aplica-o na zona do coração pela manhã para 
fomentar uma atitude positiva durante o dia.

USOS SUGERIDOS


