
SACRED SANDALWOOD

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

HLAVNÍ SLOŽKY

PROŽITEK

Velikost produktu 5 ml Položka č. 30733

Tento olej ze santalového dřeva má původ v Indii a je destilován parou 
na naší partnerské farmě v severoaustralském tropickém vnitrozemí, 
aby byla zachována jeho autenticita a čistota. Esenciální olej Sacred 
Sandalwood poskytuje povznášející, teplé, dřevité a sladké aroma 
a zároveň má řadu benefitů pro naši pokožku.

• Teplé, dřevité, sladké aroma. 
• Podporuje zářivý vzhled pokožky. 
• Může se použít během jógy nebo 

meditace k navození vášně a pocitů 
důvěry a jasnosti.

• Vylepšuje vaše oblíbené produkty pro 
péči o pokožku a vlasy. 

• Esenciální olej ze santalového dřeva

Santalové dřevo je známý základní tón mnoha 
parfémů a vůní. Jeho výrazně teplá a dřevitá 
vůně perfektně doplňuje hýčkající lázeňské 
procedury, chvíle relaxace, jógu a meditace.  
Může také pomoci zvýraznit přirozenou 
zářivost pokožky a snížit viditelnost jemných 
vrásek a opuchlost.

• Přidejte 1–2 kapky do denního hydratačního krému 
pro podporu zářivého vzhledu pokožky. 

• Naneste na oblast srdce nebo zápěstí a oddejte se 
teplé, smyslné vůni. 

• Smíchejte s 2–3 kapkami oleje Young Living V-6® pro 
relaxační masáž. 

• Rozptylujte během meditace pro navození duchovní 
atmosféry. 

Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Pokud 
jste těhotná, kojíte, 
berete léky nebo trpíte 
nějakou nemocí, před 
použitím kontaktujte 
lékaře.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ        VAROVÁNÍ                  

PŮVOD PRODUKTU

SLOŽENÍ

Olej ze dřeva santalovníku bílého (Santalum album)*
*100% čistý esenciální olej

 

Esenciální olej ze santalového dřeva je žádaný pro své pozitivní účinky na kůži, vábivé aroma a použití 
během duchovních obřadů. Dnes je možná ještě více vyhledávaný, než tomu bylo dříve. Proto je čistota 
esenciálního oleje z indického santalovníku často ohrožena z důvodu rostoucího černého trhu. Abychom 
zajistili co nejčistší, co nejvíce autentický olej, vyrábíme ve společnosti Young Living esenciální olej Sacred 
Sandalwood z nedotčených druhů santalovníku bílého, které byly přesazeny z jejich indické domoviny 
na naši partnerskou farmu v Austrálii, jejíž krajina a klima jsou podobné. Australská plantáž se řídí našimi 
přísnými zásadami Seed to Seal® a dodržuje naše oceňovaná opatření týkající se udržitelnosti, aby chránila 
tento vysoce vyhledávaný olej.


