
Ingredienser
Olja av träet från Santalum paniculatum (Royal Hawaiian 

sandelträ), olja av Salvia officinalis (salvia), olja av fröer 

från Coriandrum sativum (koriander), olja av Pogostemon 

cablin (patchouli), olja av kärnor från Myristica fragrans 

(muskot), olja av skal från Citrus aurantium bergamia 

(bergamott), olja av barken från Cinnamomum zeylanicum 

(kanel), olja av rötter från Zingiber officinale (ingefära), olja 

av blommor från Cananga odorata (ylang ylang), olja av 

blommor från Pelargonium graveolens (geranium).

Kompletterande produkter
•   Aria™ doftspridare med ultraljud

•   Den eteriska oljeblandningen Highest Potential™ 

•   Eterisk olja av frankincense 

•   Den eteriska oljeblandningen Abundance 

Produktsammanfattning
Den eteriska oljeblandningen Magnify Your Purpose 

innehåller en unik kombination av Royal Hawaiian 

sandelträ™, muskot, ingefära, patchouli, salvia, kanelbark, 

koriander, bergamott, ylang ylang och geranium och har 

en uppfriskande doft som förstärker känslor av kreativitet, 

passion och fokus när den används för doftspridning.

Den hjälper till att skapa en positiv attityd och uppmuntrar 

dig att stå över motgångar, att ta initiativet och sluta 

att skjuta upp saker och känna självömkan. Magnify 

Your Purpose har en lätt blommig doft med jordiga och 

kryddiga basnoter.

Fördelar
•   Sprid doften när du vill förstärka känslor av fokusering 

och kreativitet

•   Andas in eller stryk på oljan utvärtes för att stimulera 

passion och motivation

•  Den uppfriskande doften stimulerar till fokusering

Rekommenderad användning
Utvärtes: Stryk på önskat område. Späd ut efter behov med 

V-6™ om du har känslig hud. Doftspridning: Sprid doften 

upp till 30 minuter 3 gånger om dagen.

Varning
Förvaras oåtkomligt för barn. Endast för utvärtes 

användning. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. 

Om du är gravid, ammar, tar medicin eller lider av 

en sjukdom ska du först tala med en läkare innan du 

använder produkten. 

Visste du detta?
•   Trädet Royal Hawaiian sandelträ finns bara på Hawaii där Young Living har en samarbetsgård som  

arbetar med hållbart skogsbruk

•   Magnify Your Purpose är ett utmärkt komplement vid daglig meditation och andliga övningar

•   Blandningen innehåller de naturligt förekommande beståndsdelarna santalol, humulen och d-limonen

Den eteriska oljeblandningen Magnify Your Purpose 
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