
• Aromă plăcută, înviorătoare

• O aromă inspirațională care îți permite să accepți 
trecutul și să trăiești ziua de azi în plinătatea ei

• Ajută la crearea celui mai bun "tu"

• Creează o experiență de echilibru și împuternicire

• Amestec de ulei prezent în setul Feelings

• Uleiul esențial de molid negru Northern Lights

• Uleiul esențial Ylang Ylang

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

• Se masează pe umeri, gât și spate pentru o aromă de 
echilibru și centrare. 

• Se folosește în timpul meditației sau yoga pentru a te 
ajuta să fii în prezent.

• Se aplică pe încheieturile mâinilor în timp ce se ține un 
jurnal pentru a ajuta la eliberarea minții de dezordinea 
emoțională sau de distragerea atenției.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Amestecul nostru de uleiuri esențiale Present Time are un miros 
delicat, plăcut, care poate crea o atmosferă inspirațională.  
Atunci când este aplicat local, Present Time te ajută să te 
concentrezi pe aici și acum, astfel încât să poți depăși trecutul 
și să mergi mai departe. Present Time a fost creat pentru a te 
ajuta să trăiești momentul. Aroma acestui amestec te poate 
ajuta să te calmezi și să reduci grijile cotidiene, pentru a-ți 
permite să treci în prezent. A fi în prezent este cheia pentru a 
progresa și a merge înainte, ajutând la crearea celui mai bun 
sine. 

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 33410

PRESENT TIME



PRESENT TIME

INSTRUCȚIUNI

Aplică pe zona dorită.  În cazul unei sensibilități, diluează după caz 
în Young Living V-6® Vegetable Oil Complex.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern.  Evită 
contactul cu ochii și cu  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

Prunus amygdalus dulcis (ulei de migdale dulci), Citrus aurantium amara* (ulei de flori de 
portocale amare), Picea mariana* (ulei de frunze de molid negru), Cananga odorata* (ulei de 
flori de Ylang Ylang)

Poate conține: alcool benzilic **, benzoat de benzil **, salicilat de benzil **, citral **, Eugenol **, 
Farnesol **, Geraniol **, Isoeugenol **, Limonen **, Linalool **

* 100% ulei esențial pur  
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

INGREDIENTE 


