
Směs esenciálních olejů Magnify Your Purpose 5 ml             Kód zboží: 337708

Složení
Olej ze dřeva Santalum paniculatum (královský havajský 

santal), olej ze Salvia officinalis (šalvěj), olej ze semen 

Coriandrum sativum (koriandr), olej z Pogostemon cablin 

(pačuli), olej z plodů Myristica fragrans (muškátový oříšek), 

olej z kůry Citrus aurantium bergamia (bergamot), olej z 

kůry Cinnamomum zeylanicum (skořice),olej z oddenků 

Zingiber officinale (zázvor), olej z květů Cananga odorata 

(ylang ylang), olej z květů Pelargonium graveolens 

(muškát).

Doplňkové produkty
•   Ultrazvukový difuzér Aria™

•   Směs esenciálních olejů Highest Potential™

•   Kadidlový esenciální olej

•   Směs esenciálních olejů Abundance

Souhrnné informace o výrobku
Směs esenciálních olejů Magnify Your Purpose obsahuje 

unikátní kombinaci Royal Hawaiian Sandalwood™, 

muškátového oříšku, zázvoru, pačuli, šalvěje, skořicové 

kůry, koriandru, bergamotu, ylang ylangu a muškátu; 

vyznačuje se osvěžující vůní a při použití jako aromatický 

prostředek zvyšuje kreativitu, touhu a soustředění.

Pomáhá udržovat pozitivní přístup, povznést se nad 

nepřízeň osudu, chopit se iniciativy, překonávat 

prokrastinaci a sebelítost. Magnify Your Purpose má lehkou 

květinovou vůni se zemitými a kořeněnými podtóny.

Hlavní přínosy
•   Rozptýlený jako aromatický prostředek zlepšuje 

soustředění a kreativitu

•   Při inhalaci nebo aplikaci na kůži zvyšuje touhu a 

motivaci

•  Svým osvěžujícím aroma povzbuzuje soustředěnost

Doporučené použití
Lokální: Naneste na požadované místo. V případě zvýšené 

citlivosti zřeďte dle potřeby přípravkem V-6™.  

Vůně: Rozptylujte v difuzéru 30 minut třikrát denně.

Upozornění
Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. 

Zamezte styku s očima a sliznicí. Těhotné nebo kojící 

ženy, osoby užívající jakýkoli léčivý přípravek nebo trpící 

jakoukoli chorobou by se měly před použitím poradit se 

zdravotnickým odborníkem. 

Věděli jste o tom?
•   Královský havajský santal se nachází a roste pouze na jediném havajském ostrově, kde má společnost  

Young Living partnerskou farmu, která funguje podle zásad řízení udržitelného zalesňování a zemědělství

•   Magnify Your Purpose je skvělým doplňkem každodenní meditace nebo duchovní praxe

•   Tato směs obsahuje přírodní složky santalol, humulen a d-limonen

Směs esenciálních olejů Magnify Your Purpose 
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