
Visste du att…?
• Gran har använts i många år inom folkmedicinen tack vare att 
den har en positiv effekt på cirkulations- och andningsorganen. 
Den har också traditionellt använts för att lindra trötta muskler 
och för att hantera humörsvängningar.
• Bergamott används under perioder av känslomässig 
påfrestning och är bra för att bygga upp självförtroendet och 
förbättra humöret. Den har också länge använts för fet hy och 
problemhy.
• Ylang ylang har traditionellt använts för att lugna sinnet och 
balansera känslorna. Oljan kan också hjälpa till att kontrollera 
negativa känslor, såsom frustration och ilska.

Kompletterande produkter
• Frankincense
• Sacred Frankincense
• Apelsin
• Abundance™

Produktinformation 
Believe—15 ml
Artikelnr 466113

Produktsammanfattning 
Den eteriska oljeblandningen Believe har formulerats med Idaho-
blågran och ylang ylang från Young Livings gård i Ecuador och 
har en tilltalande doft som är både grundande och uppfriskande. 
Blandningen innehåller eterisk olja från Idaho-balsamgran 
och frankincense som kan främja känslor av styrka och tillit. I 
kombination med andra oljor kan den här blandningen hjälpa 
dig att nå en högre nivå av medvetenhet. Först när du kan ta dig 
förbi känslomässiga motgångar och hinder kan du nå din sanna, 
obegränsade potential.

Huvudfördelar
• Främjar klarhet och upplysande tankar
• Ger en känsla av frid och medvetenhet och är andligt 
grundande
• Främjar avslappning och självtillit

Vem bör använda den här produkten?
• De som vill uppnå balans mellan kropp, själ och ande
• De som är ute efter en mer positiv livssyn
• De som söker efter en fullständig känsla av personlig och 
andlig innebörd

Förslag på användning
• På huden: Applicera 2–4 droppar direkt på önskat område. 
Utspädning behövs inte, utom för mycket känslig hy.
• Aromatiskt: Använd i doftspridare upp till 1 timme 3 timmar om 
dagen.

Försiktighetsåtgärder
• Håll utom räckhåll för barn.
• Om du är gravid, ammar, tar medicin eller lider av en sjukdom, 
rådgör med en läkare före användning.
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