
SARAN PENGGUNAAN

Transformation  
Essential Oil Blend 
Ukuran Produk: 15 ml   SKU: 306017

PROFIL AROMA
Aroma spicy dan citrus.

Topikal

Aromatik

Pengenceran

TM

Transformation™ Essential Oil Blend salah satu oil 
favorit yang diformulasikan oleh D. Gary Young pendiri 
dari Young Living. Ia mengatakan bahwa 
Transformation™ Essential Oil Blend adalah essential 
oil istimewa untuk diffuser di rumah karena essential 
oil ini dapat membantu untuk menciptakan suatu 
perubahan dalam kehidupan atau di masa depan. 
Kombinasi dari sembilan essential oil; Lemon, 
Peppermint, Sandalwood, Clary Sage, Sacred 
Frankincense, Idaho Blue Spruce, Cardamom, 
Ocotea, dan Palo Santo, membantu menciptakan 
suasana tenang dan ceria. Aromanya dapat 
meningkatkan sisi positif dalam diri. Transformation™ 
memiliki aroma spicy dan citrus, serta 
mempromosikan cinta, kasih sayang, dan juga 
penerimaan.

FITUR & MANFAAT
Memiliki aroma segar yang membangkitkan 
semangat.

Meningkatkan hubungan batin dengan kesadaran 
dalam diri.

Meningkatkan kesejahteraan emosional.

Essential oil Clary Sage†: aroma herbal yang 
menenangkan cocok untuk wanita karena memiliki 
sifat yang menenangkan secara aromatik. Membantu 
meningkatkan penampilan kulit dan rambut yang 
tampak sehat.

Essential oil Sacred Frankincense†: memiliki aroma 
woodsy alami digunakan untuk meningkatkan 
semangat ; secara topikal menjaga penampilan kulit 
dan mengurangi munculnya warna kulit yang tidak 
merata

Essential oil Idaho Blue Spruce†: memiliki aroma 
alami membantu menenangkan otot yang lelah saat 
dioleskan dengan pijatan.

Essential oil Cardamom†: digunakan secara 
aromatik atau topikal karena aromanya yang spicy 
dan menenangkan. Membantu mendukung sistem 
pencernaan yang sehat.

Essential oil Ocotea†: secara tradisional digunakan 
untuk membersihkan tubuh dan jiwa. Dikenal juga 
sebagai kayu manis palsu, ia memiliki aroma spicy 
dan hangat yang dianggap membersihkan dan 
menenangkan.

Essential oil Palo Santo†: secara tradisional 
digunakan untuk merilekskan pikiran dan 
membersihkan udara. Sering digunakan saat 
meditasi karena aromanya dapat menciptakan 
suasana positif. Palo Santo cocok di-diffuse di 
rumah selama musim hujan atau di luar ruangan.

KOMPOSISI UTAMA
Essential oil Lemon†: Lemon memiliki aroma 
menyegarkan yang membantu mengurangi bau di 
udara saat digunakan secara aromatik.

Essential oil Peppermint†: aroma mint yang 
menyegarkan dengan sensasi dingin. Membantu 
menenangkan otot yang lelah.

Essential oil Royal Hawaiian™ Sandalwood†: 
memiliki aroma woodsy alami membantu 
mencerahkan dan meremajakan kulit agar lebih awet 
muda.

Gunakan Transformation™ secara topikal untuk 
menciptakan suasana tenang, inspiratif dan positif.

Encerkan dan oleskan ke pergelangan tangan, di 
belakang telinga, leher, atau kaki untuk membantu 
memberdayakan Anda untuk mencapai perubahan 
yang ingin Anda buat dalam hidup.

Gunakan Transformation™ untuk: rileks, fokus, 
merasa berani, percaya pada diri sendiri, menerima 
perubahan, melepaskan negativitas, memaafkan, 
dan menetapkan tujuan.

Diffuse selama meditasi untuk membantu merangkul 
perubahan yang dibutuhkan.

Hirup Transformation™ untuk aroma yang 
mendukung frekuensi lingkungan yang lebih 
seimbang. 



MUNGKIN ANDA JUGA SUKA INI

Acceptance™
Essential Oil
SKU: 330317

Surrender™
Essential Oil
SKU: 342417

Transformation     Essential Oil Blend 

KOMPOSISI

CARA PAKAI

PERINGATAN

V-6™ Vegetable
Oil Complex
SKU: 303117

Lustre™ Artisan
Diffuser
SKU: 32687

TM

Aromatik: Diffuse hingga 1 jam, 3 kali sehari.

Topikal: Encerkan 1 tetes dengan 1 tetes V-6™ 
Vegetable Oil Complex dan oleskan ke area yang 
diinginkan sesuai kebutuhan.

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

Citrus limon† (Lemon) peel oil, Mentha piperita† 
(Peppermint) oil, Santalum paniculatum† (Royal 
Hawaiian™ sandalwood) wood oil, Salvia sclarea† 
(Clary) oil, Boswellia sacra† (Sacred frankincense) 
oil, Picea pungens† (Idaho blue spruce) 
branch/leaf/wood oil, Elettaria cardamomum† 
(Cardamom) seed oil, Ocotea quixos† (Ocotea) leaf 
oil, Bursera graveolens† (Palo santo) wood oil

†Essential oil premium


