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Šios santalų rūšies kilmės šalis yra Indija, o mediena, siekiant užtikrinti 
jos autentiškumą ir grynumą, garais distiliuojama mūsų partnerių ūkyje 
Australijos šiaurėje esančiame tolimame atogrąžų, retai apgyventame rajone. 
„Sacred Sandalwood“ eterinis aliejus suteikia nuotaiką pakeliantį, šiltą, salsvą 
miško aromatą ir daug naudingų sąvybių odai.

• Šiltas, salsvas miško aromatas. 
• Suteikia odai švytėjimo. 
• Padeda per jogos ar meditacijos 

užsiėmimus suteikti entuziazmo ir 
pasitikėjimo bei aiškumo.

• Sustiprina mėgstamų odos bei plaukų 
priežiūros produktų poveikį. 

• Baltųjų santalų eterinis aliejus

Santalas (arba sandalmedis) yra atpažįstamas pagrindinis 
daugelio kvepalų ir kvapiklių aromatas. Jo išskirtinai šiltas 
miško aromatas puikiai tinka per lepinančius SPA gydomuosius 
seansus, atpalaidavimo, jogos ir meditacijos užsiėmimus. 
Šis aromatas taip pat gali padėti sustiprinti natūralų odos 
švytėjimą ir sumažinti mažų raukšlelių bei pabrinkimų 
atsiradimą.

• Įlašinkite 1–2 lašelius į kasdienį drėkiklį, kad 
suteiktumėte odai švytėjimo. 

• Tepkite širdies plote ar riešus ir mėgaukitės šiltu, 
„geidulingu“ aromatu. 

• Įmaišykite 2–3 lašelius į „Young Living V-6®“ 
atpalaiduojančiam masažui. 

• Garinkite per meditacijos užsiėmimus, kad 
padidintumėte dvasingumo pojūtį. 

Saugoti nuo vaikų. Nėščioms 
bei maitinančioms motinoms ir 
asmenims, vartojantiems vaistus 
ar turintiems sveikatos sutrikimų, 
prieš naudojant šį produktą  
reikia pasitarti su sveikatos 
priežiūros specialistu.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS  

        
ĮSPĖJIMAI                  

PRODUKTO APRAŠYMAS

SUDEDAMOSIOS DALYS

Santalum album (baltųjų santalų)* medienos eterinis aliejus
* 100 % grynas eterinis aliejus

 

Sandalmedžio eterinis aliejus jau nuo seno plačiai naudojamas dėl savo naudingumo odai,  
gundančio aromato ir dvasingumą skatinančių savybių per įvairias dvasines ceremonijas. Gali būti, kad 
šis aliejus yra dar populiaresnis mūsų laikais, nei senovėje. Dėl minėtų savybių, besiplečiant juodajai rinkai, 
neretai prekiaujama netikru Indijos sandalmedžio (santalo) eteriniu aliejumi. Siekiant užtikrinti patį tyriausią, 
autentiškiausią eterinį aliejų, „Young Living“ „Sacred Sandalwood“ eterinis aliejus gaminamas iš senovinių 
Santalum album augalo rūšių, perkeltų iš jų gimtųjų augimviečių Indijoje į panašiu reljefu ir klimatu pasižymintį 
mūsų partnerių ūkį Australijoje. Siekiant apsaugoti šį labai populiarų aliejų, Australijos plantacijoje yra laikomasi 
mūsų griežto „Seed to Seal®“ kokybės standarto nurodymų ir apdovanojimų pelniusių tvarumo priemonių.


