
• Încurajează o perspectivă pozitivă asupra vieții

• Îți deschide inima către dragoste și ajutorarea altora 

• Încurajează unitatea și conectarea cu comunitatea ta 

• Te ajută să îți găsești echilibrul și să te conectezi la 
spiritualitatea ta interioară în timpul rugăciunii și în 
timpul meditației

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

INSTRUCȚIUNI

Am creat amestecul One Heart pentru a sărbători și a atrage 
atenția asupra fundației The D. Gary Young, Young Living 
Foundation. Fiecare ulei a fost ales cu atenție pentru a crea 
un amestec unic, inspirat de dragostea lui Gary Young pentru 
natură și pentru unirea inimilor și a sufletelor.  Valor® inspiră 
putere, uleiul de molid negru Northern Lights ajută la crearea 
unei atmosfere meditative, iar ylang ylang și ocotea creează 
o aromă dulce, înălțătoare, caracterizată de tonuri dulci, citrice.  
Utilizează amestecul One Heart pentru a genera sentimente 
pozitive și pentru a te conecta cu tine și cu cei din jurul tău.

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 31088

ONE HEART

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern. 
A se ține departe de ochi și de membranele mucoase. 

Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei medicamente sau ai 
o afecțiune medicală, consultă un cadru medical înainte 
de folosirea acestui produs.  Evită lumina directă a soarelui 
sau razele ultraviolete pentru până la 12 ore după 
aplicarea produsului.

AVERTISMENTE

Aplică pe zona dorită.  În cazul unei sensibilități, 
diluează 2 picături în 15 ml de Young Living V-6®.



Citrus limon* (ulei de coji de lămâi), Cananga odorata* (ulei de ylang lang), Picea mariana* (ulei de frunze de molid 
negru Northern Lights), Citrus aurantifolia* (ulei de limete), trigliceride caprilice/caprice, Anthemis nobilis* (ulei de flori 
de mușețel roman), Jasminum officinale^^ (ulei de iasomie), Ocotea quixos* (ulei de frunze de ocotea), Mentha spicata* 
(extract de frunze de mentă verde), Tanacetum annum* (ulei de flori de mușețel albastru marocan), Cinnamomum 
camphora* (ulei de lemn de camfor), Pelargonium graveolens* (ulei de flori de mușcate), Boswellia carterii* (ulei de tămâie)

Poate conține: alcool benzilic **, benzoat de benzil **, salicilat de benzil **, cinamă **, alcool cinamilic **, citral **, 
citronellol **, Eugenol **, Farnesol **, geraniol **, isoeugenol **, Limonene **, Linalool **

^^Absolut 100% pur 
**Ulei esențial 100% pur **Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale

INGREDIENTE 

ONE HEART

Formulat special pentru a uni oamenii și pentru a atrage atenția 
asupra fundației The D. Gary Young, Young Living Foundation, acest 
amestec echilibrant are o aromă revigorantă care poate încuraja 
o perspectivă pozitivă asupra vieții. Te va ajuta să te echilibrezi și 
să te conectezi cu spiritualitatea ta interioară. Încearcă să îl utilizezi 
în timpul rugăciunii sau al meditației pentru a te conecta cu sinele 
tău interior. Amestecul nostru brevetat One Heart include uleiuri 
esențiale 100% pure, din toată lumea, produse de angajamentul 
nostru pentru calitate Seed to Seal®, printre care ylang ylang 
și amestecul nostru de uleiuri esențiale Valor® pentru a invoca 
încredere în sine, ocotea din ecuador, lămâi și limete pentru a te 
binedispune. Uleiurile de molid negru Northern Lights și de mentă 
verde ajută la revigorarea simțurilor. 

CONTEXTUL PRODUSULUI

• Difuzează-l în casă pentru a te bucura de aroma 
sa calmantă și înălțătoare. 

• Utilizează-l sau difuzează-l în timpul practicii de yoga 
pentru o conectare spirituală.

• Utilizează-l pentru a-ți deschide inima către dragoste 
și ajutorarea celor din jurul tău.

• Aplică-l dimineața pe zona inimii pentru a încuraja 
o perspectivă pozitivă asupra zilei. 

UTILIZĂRI RECOMANDATE


