
• Aroma agradável e estimulante.

• Aroma inspirador que te permite aceitar o passado 
e viver o presente plenamente.

• Ajuda-te a criar a melhor versão de ti próprio.

• Cria uma experiência de ligação e capacitação.

• Mistura incluída na coleção Feelings.

• Óleo essencial de abeto preto Northern Lights.

• Óleo essencial de ylang ylang.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

INGREDIENTES PRINCIPAIS

• Massaja-o nos ombros, no pescoço e nas costas e 
desfruta do seu aroma equilibrante.

• Utiliza-o durante a meditação ou o ioga para te ajudar 
a estar no presente.

• Aplica-o nos pulsos enquanto escreves para libertar a 
mente da confusão emocional ou das distrações.

USOS SUGERIDOS

A nossa mistura de óleos essenciais Present Time tem um 
aroma delicado e agradável que pode criar um ambiente 
capacitante. Quando é aplicado topicamente, Present 
Time ajuda-te a focar no presente para que possas deixar 
o passado para trás e avançar. Present Time foi criado 
para te ajudar a estar no presente. O aroma desta mistura 
pode ajudar a promover um estado de calma e a reduzir as 
preocupações do quotidiano para que te possas focar no 
presente. Estar no presente é fundamental para progredir e 
avançar, ajudando-te a criar a melhor versão de ti próprio. 

Tamanho: 5 ml Código: 33410

PRESENT TIME



PRESENT TIME

INSTRUÇÕES

Aplicar na zona desejada. Em caso de sensibilidade, diluir em Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex.

Manter fora da vista e do alcance das crianças. Apenas para uso 
externo. Evitar o contacto com os olhos e as 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. 
Evitar a exposição direta à luz solar ou a raios UV durante pelo 
menos 12 horas após a aplicação deste produto.

PRECAUÇÕES

Óleo de Prunus amygdalus dulcis (Amêndoa doce), óleo da flor de Citrus aurantium amara 
(Laranja amarga), óleo de folha de Picea mariana* (Abeto preto), óleo da flor de Cananga 
odorata* (Ylang ylang).

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

* Óleo essencial 100% puro. 
** Componentes naturais de óleos essenciais.

INGREDIENTES


