
• Uppmuntrar till en positiv livssyn

• Öppnar hjärtat för kärlek och att hjälpa andra

• Främjar sammanhållning och gemenskap

• Hjälper dig att hitta ditt center och känna större 
andlighet vid bönestunder eller meditation

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

ANVÄNDNING

Vi skapade One Heart för att hylla och uppmärksamma stiftelsen 
The D. Gary Young, Young Living Foundation. Varje olja har 
noga valts ut för att skapa en unik blandning inspirerad av 
Gary Youngs kärlek till naturen och till att föra samman hjärta 
och själ. Valor® inspirerar till styrka, svartgran från Northern 
Lights främjar en meditativ stämning och ylang ylang och 
ocotea skapar en söt och upplyftande doft med inslag av citrus. 
Använd One Heart för att skapa positiva känslor och känna 
samhörighet med dig själv och andra.

Produktstorlek 5 ml  Artikelnummer 31088

ONE HEART

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för utvärtes bruk. 
Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.

Rådgör med läkare före användning om du är gravid, 
ammar, tar någon medicin eller lider av en sjukdom. 
Undvik direkt solljus eller UV-strålar i 12 timmar efter 
användning.

VARNING

Applicera på önskat område. Om du har känslig 
hud kan du späda ut 2 droppar med 15 ml Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.



Citrus limon-skalolja* (citron), Cananga odorata-olja* (ylang ylang), Picea mariana-olja* (svartgran från Northern 
Lights), Citrus aurantifolia-olja* (lime), kapryl-/kaprin-triglycerid, Anthemis nobilis-olja* (romersk kamomill), Jasminum 
officinale^^-olja (jasmin), Ocotea quixos-olja* (ocotea), Mentha spicata-extrakt* (grönmynta), Tanacetum annum-olja* 
(blå renfana), Cinnamomum camphora-träolja* (kamfer), Pelargonium graveolens-olja* (geranium), Boswellia carterii-olja* 
(frankincense)

Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, bensylsalicylat**, cinnamal**, kanelalkohol**, citral**, citronellol**, 
eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

^^100 % ren absolut 
*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

INGREDIENSER

ONE HEART

Den här blandningen utformades för att föra människor samman 
och uppmärksamma stiftelsen The D. Gary Young, Young Living 
Foundation. Den uppfriskande doften av den balanserande oljan 
kan uppmuntra till en positiv livsåskådning och en känsla av att vi 
alla sitter i samma båt. Vår egenutvecklade blandning kan också 
hjälpa dig att hitta ditt center och känna större andlighet. Använd 
den när du ber eller mediterar för att fokusera inåt. Blandningen 
One Heart innehåller 100 procent rena eteriska oljor från hela 
världen. Oljorna produceras enligt vårt kvalitetslöfte Seed to Seal® 
och blandningen innehåller bland annat ylang ylang och Valor® 
som främjar självförtroendet, ocotea från Ecuador samt citron 
och lime som är upplyftande. Svartgran från Northern Lights och 
grönmynta väcker sinnena.

PRODUKTBAKGRUND

• Sprid oljan hemma för att njuta av den upplyftande 
och rogivande doften.

• Applicera eller sprid när du yogar eller mediterar för 
att känna större andlighet.

• Använd den för att hjälpa dig att öppna hjärtat och 
känna mer kärlek och tacksamhet till människorna 
i din närhet.

• Använd den runt hjärtat på morgonen för att 
uppmuntra till en positiv känsla under dagen.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING


