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Zloženie
olej z dreva Santalum paniculatum (Royal Hawaiian 

Sandalwood), olej zo šalvie Salvia officinalis (Sage), 

olej zo semien Coriandrum sativum (Coriander), olej z 

Pogostemon cablin (Patchouli), jadrový olej z Myristica 

fragrans (Nutmeg), olej z kôry Citrus aurantium bergamia 

(Bergamot), olej z kôry Cinnamomum zeylanicum 

(Cinnamon), olej z koreňa Zingiber officinale (Ginger), 

olej z kvetov Cananga odorata (Ylang ylang), olej z kvetov 

Pelargonium graveolens (Geranium).

Doplnkové produkty
•   Ultrazvukový difuzér Aria™

•   Zmes esenciálnych olejov Highest Potential™

•   Esenciálny olej Frankincense (kadidlo)

•   Zmes esenciálnych olejov Abundance

Zhrnutie produktu
Zmes esenciálnych olejov Magnify Your Purpose obsahuje 

jedinečnú kombináciu esenciálnych olejov Royal Hawaiian 

Sandalwood™, Nutmeg, Ginger, Patchouli, Sage, 

Cinnamon Bark, Coriander, Bergamot, Ylang Ylang a 

Geranium, ktorá má osviežujúcu vôňu a pri aromatickom 

použití posilňuje kreativitu, túžbu a pozornosť.

Pomáha pestovať pozitívny postoj, povzbudzuje vás 

povzniesť sa nad ťažkosti, chytiť sa iniciatívy, prekonať 

váhavosť a sebaľútosť. Magnify Your Purpose má ľahkú 

kvetinovú vôňu so zemitým, korenistým podtónom.

Primárne výhody
•   Rozptyľujte na aromatické posilnenie pozornosti  

a kreativity

•   Inhalujte alebo použite lokálne na podnietenie túžby  

a motivácie

•   Svojou osviežujúcou vôňou podporuje pozornosť 

Odporúčané použitie
Lokálne: Naneste na požadované miesto. V prípade 

precitlivenosti, rozrieďte podľa potreby prípravkom V-6™. 

Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 30 minút 

trikrát denne.

Upozornenia
Uchovávajte mimo dosahu detí. Len na vonkajšie používanie. 

Zabráňte vniknutiu do očí a kontaktu so sliznicami.  

Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak ste tehotná, 

dojčíte, beriete lieky alebo máte zdravotné problémy. 

Vedeli ste, že?
•   Havajský santalový strom sa nachádza iba na ostrove Hawaii, kde má Young Living partnerskú farmu,  

ktorá pri riadení praktizuje zásady udržateľného opätovného zalesňovania

•   Magnify Your Purpose je vynikajúcim doplnkom každodennej meditácie či duchovných cvičení

•   Táto zmes obsahuje prírodné zložky santalol, humulén a d-limonén

Zmes esenciálnych ole jov  Magnify  Your  Purpose 

Informácie o produkte Zmes esenciálnych olejov Magnify Your Purpose 5 ml


