
Varning!
• Förvaras utom räckhåll för barn. 

• Om du är gravid, ammar, tar medicin eller har en medicinsk 

åkomma ska du kontakta en vårdkunnig före användning. 

• Undvik direktkontakt med solljus eller UV-strålar upp till 12 timmar 

efter användning.

Visste du detta?
• Blandningen innehåller blå lotus, en sällsynt och unik olja som inte 

finns i andra Young Living-blandningar.

• Sju av oljorna i blandningen är destillerade på gårdar som 

grundats av D. Gary Young.

• D. Gary Young har skapat från frö till förseglingsstandarden 

för denna och alla andra eteriska oljor från Young Living. Det 

är en filosofi som garanterar att Young Living bara säljer 100 

procent rena, naturliga och outspädda oljor som bevarar sin 

verkningskraft.

• Lavendel balanserar kroppen, lyfter humöret och gynnar hälsosam 

hud.

• Sacred frankincense stimulerar andlig medvetenhet och 

upplysning, förhöjer meditationen och ger emotionellt stöd.

• Citronmeliss stimulerar känslor av lycka samtidigt som den är 

rogivande och upplyftande.

• Hong Kuai är rikt på seskviterpener och stimulerar fokusering, 

mental skärpa och självförtroende. 

• Blågran återupplivar sinnena, främjar vitalitet och skapar andliga 

kopplingar.

• Ylang ylang slappnar av sinnet och lyfter känslorna.

Kompletterande produkter
• AromaLux doftspridare

• Den eteriska oljeblandningen Transformation

• Den eteriska oljeblandningen Abundance 

• Young Livings bad- och duschkrämsbas

Produktinformation 
Den eteriska oljeblandningen Build Your Dream – 5 ml

Kod 483408

Build Your Dream – till minne av Young Livings 
20-årsjubileum
2014 markerar två årtionden då Young Living satt standarden för 
kvalitet, renhet och verksamhet inom den eteriska oljebranschen. För 
att fira denna milstolpe har Young Livings grundare och verkställande 
direktör, D. Gary Young, skapat den eteriska oljeblandningen 
Build Your Dream™. Denna unika och kraftfulla jubileumsblandning 
inkluderar värdefulla oljor som markerar Young Livings 20-åriga 
tradition av att hjälpa människor att uppnå genomgående och 
långvariga förändringar, förbättra sin hälsa och förändra liv världen 
runt!  

Oavsett vad din dröm är – att leva utan att vara begränsad av ett 
vanligt jobb mellan 9 till 5, hitta svaren på ett livsproblem eller lära 
dig något nytt – Young Livings nya jubileumsblandning Build Your 
Dream kan hjälpa dig att uppnå det genom att ge stimulera skärpa, 
självförtroende, frid och fokusering.

Oljorna i Build Your Dream har valts ut av D. Gary Young på grund 
av deras särskilda koppling till Young Living och deras betydelse för 
Young Livings tillväxt och utveckling till att bli världsledande inom 
eteriska oljor. Denna specialblandning är resultatet av Young Livings 
expansion över hela världen under de senaste två årtiondena och 
inkluderar följande oljor som alla har odlats, skördats och destillerats 
på en våra många internationella gårdar:

Lavendula angustifolia – Utah, Idaho och Provence
Boswellia sacra – Oman
Melissa officinalis – Utah, Idaho och Provence
Chamaecyparis formosensis – Taiwan
Picea pungens – Idaho
Cananga odorata – Ecuador

Huvudfördelar med Build Your Dream
• Stimulerar drivkraften att öka potentialen och skapar motivation att 

förverkliga drömmar

• Inger lugn och lyfter humöret

• Främjar andlig medvetenhet och upplysning vid meditation

• Gynnar hälsosam och levande hy

• Ökar självförtroendet

Vem bör använda den eteriska oljeblandningen 
Build Your Dream?
• Personer som vill ha en tydligare vision om hur de kan förverkliga 

sina drömmar

• Alla som vill ha en positiv start på dagen och nå andlig upplysning

• Alla som vill förstärka känslor av välbefinnande, lycka och 

avslappning.

Rekommenderad användning
• Utvärtes: Späd ut 1 droppe med 1 droppe V-6™ och stryk på önskat 

område efter behov.

• Doftspridning: Använd i doftspridare upp till 30 minuter tre gånger 

per dag. 

Den eteriska oljeblandningen  
Build Your Dream  

Produktinformation
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Ingredienser 
Lavendel (Lavandula angustifolia), sacred 

frankincense (Boswellia sacra), citronmeliss 

(Melissa officinalis), blå cypress (Callitris 

intratropica), Hong Kuai (Chamaecyparis 

formosensis), blågran från Idaho (Picea pungens), 

ylang ylang (Cananga odorata), Dream Catcher™ 

(sandelträ, svartpeppar, anis, tangerin, bergamott, 

blå renfana, ylang ylang, en), Believe (blågran 

från Idaho, balsamgran från Idaho, frankincense, 

koriander, bergamott, ylang ylang, geranium), blå 

lotus (Nymphaea caerulea)


