
• Aangename, opbeurende geur

• Inspirerende geur die je helpt het verleden te 
accepteren en volledig aanwezig te zijn in het heden

• Helpt je de beste mogelijke versie van jezelf te creëren

• Zorgt voor een gevoel van aarding en kracht

• Maakt deel uit van de Feelings-kit

• Northern Lights-zwarte sparolie

• Ylang-ylangolie

KENMERKEN EN VOORDELEN

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

• Gebruik bij een massage van de schouders, nek en rug 
voor een aardende geur.

• Verstuif tijdens het mediteren of de yoga om je te 
helpen aanwezig te zijn in het moment.

• Breng aan op de polsen terwijl je in je dagboek schrijft 
om de geest te bevrijden van emotionele baggage of 
afleidingen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Present Time heeft een delicate en aangename geur die 
een krachtige sfeer kan creëren. Present Time kan op de 
huid aangebracht worden om je te helpen focussen op het 
heden zodat je het verleden los kunt laten en vooruitgang 
kunt boeken. Deze melange is samengesteld om je te 
helpen aanwezig te zijn in het moment. De geur kalmeert en 
vermindert dagelijkse zorgen zodat je meer van het heden 
kunt genieten. In het heden aanwezig zijn is de sleutel tot 
vooruitgang en zorgt ervoor dat je de beste versie van jezelf 
kunt worden. 

Inhoud: 5 ml Productnr. 33410

PRESENT TIME



PRESENT TIME

INSTRUCTIES

Breng aan op de gewenste plek. Bij gevoeligheid verdunnen met 
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex.

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

Prunus amygdalus dulcis (zoete amandelolie), Citrus aurantium amara (zure sinaasappelolie), 
Picea mariana (zwarte sparolie)*, Cananga odorata (ylang-ylangolie)* 

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

* 100% pure etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

INGREDIËNTEN


