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One Heart™
Essential Oil Blend
Ukuran Produk: 5 ml     SKU: 33238

One Heart™ Essential Oil Blend diformulasikan untuk
merayakan rasa bahagia yang muncul saat kita bersama-
sama membuka hati untuk saling mencintai & melayani dalam
satu komunitas yang erat. Aroma uniknya yang harmonis dan
menyegarkan akan membangun perasaan optimis akan
hidup serta kesadaran penuh bahwa kita semua tidaklah
sendirian. Blend eksklusif ini juga dapat membantu Anda
untuk terhubung dengan diri spiritual Anda dan menemukan
keseimbangan.  Sehingga cocok untuk digunakan saat
berdoa dan meditasi.

Label One Heart™ didesain oleh Anita Peralza; seorang
lulusan Young Living Academy di pedalaman Ekuador.
Ibunya bekerja di Finca Botanica Farm & Distillery dan
ayahnya mengabdikan diri di sekolah yang dibangun oleh
Young Living di Ekuador.

Young Living akan menyisihkan sebagian dari hasil penjualan 
One Heart™ di seluruh dunia untuk mendukung pekerjaan
mulia yang dilakukan oleh The D. Gary Young, Young Living
Foundation dalam memberdayakan, meningkatkan serta
mengubah hidup saudara-saudara kita yang memerlukan.

FITUR & MANFAAT
• Aromanya membantu membuka hati untuk tulus 

mencintai dan melayani sesama.
• Memicu rasa optimis serta persatuan dengan komunitas.
• Membantu untuk terhubung dengan diri spiritual Anda 

dan menemukan keseimbangan.
• Menciptakan suasana yang tenang dan mengundang 

energi positif saat di-diffuse.

Topikal

Pengenceran

PROFIL AROMA
Aroma woodsy & grounding 
dengan sentuhan floral yang 
manis dan lembut.

Fotosensitif

Aromatik

KOMPOSISI UTAMA
• Ylang Ylang dari Ekuador memiliki aroma yang manis dan 

romantis, mengandung konstituen alami germacrene & 
alpha-farnesene.

• Lemon dan Lime memiliki aroma segar yang 
membangkitkan semangat. Mengandung konstituen 
alami limonene.

• Northern Lights Black Spruce memiliki aroma alami 
pepohonan yang membantu grounding dan kaya akan 
konstituen alami bornyl acetate, camphene, dan alpha 
pinene.

CARA PENGGUNAAN
• Topikal: Oleskan pada bagian tubuh yang diinginkan. 
Untuk kulit sensitif, encerkan 2 tetes dengan 15 ml V-6™ 
Vegetable Oil Complex.

• Oleskan di dada saat pagi hari untuk mengundang rasa 
optimis dan semangat untuk menjalani hari.

• Aromatik: Diffuse 3 kali sehari selama 30 menit atau 
teteskan satu tetes di telapak tangan, aktivasi dengan 
mengusapkan kedua telapak tangan searah jarum jam, 
lalu hirup aromanya dalam-dalam.

• Gunakan saat Anda ingin membuka hati untuk dapat 
mencintai dan melayani orang-orang di sekitar Anda.

• Cocok untuk menemani saat berdoa, meditasi, sesi yoga 
atau latihan pernapasan untuk meningkatkan kesadaran 
spiritual.

PERINGATAN
Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Hanya untuk 
pemakaian luar. Hindari terkena mata dan selaput lendir. 
Jika Anda sedang hamil, menyusui, mengonsumsi obat, 
atau dalam kondisi kesehatan tertentu konsultasikan 
dengan tenaga medis profesional sebelum digunakan.

Hindari area yang diaplikasikan dari sinar UV atau sinar 
matahari langsung selama 12 jam setelah penggunaan.

Simpan di tempat yang sejuk dan teduh. Tutup rapat tiap 
habis digunakan.

KOMPOSISI
Citrus limon† (Lemon) peel oil, Cananga odorata† (Ylang 
Ylang) flower oil, Picea mariana† (Northern Lights Black 
Spruce) leaf oil, Citrus aurantifolia† (Lime) oil, Caprylic/
capric triglyceride, Anthemis nobilis† (Roman Chamomile) 
flower oil, Jasminum officinale (Jasmine) oil, Ocotea 
quixos† (Ocotea) leaf oil, Mentha spicata† (Spearmint) 
leaf extract, Picea marina† (Black spruce) leaf oil, 
Tanacetum annum† (Blue tansy) flower oil, Cinnamomum 
camphora† (Camphor) wood oil, Pelargonium graveolens† 
(Geranium) flower oil, Boswellia carterii† (Frankincense) oil.

†100% essential oil murni.


