
SACRED SANDALWOOD

KENMERKEN EN VOORDELEN

INGREDIËNTEN

ERVARING

Inhoud 5 ml Productnr. 30733

Deze sandelhoutsoort is afkomstig uit India en wordt met stoom 
gedistilleerd op onze partnerboerderij in de tropische outback van het 
noorden van Australië. Sacred Sandalwood heeft een verkwikkende, 
warme, bosachtige en zoete geur en talloze voordelen voor de huid.

• Warme, bosachtige en zoete geur. 
• Ondersteunt een stralende huid. 
• Gebruik tijdens de yoga of het mediteren 

om passie, vertrouwen en duidelijkheid te 
stimuleren.

• Voeg toe aan huid- en 
haarverzorgingsproducten. 

• Sacred Sandalwood

Sandelhoutolie heeft een herkenbare geur die 
vaak gebruikt wordt in parfums en geuren. De 
herkenbare warme en bosachtige geur past perfect bij 
schoonheidsbehandelingen, momenten voor jezelf, yoga en 
meditatie. De olie kan de natuurlijke gloed van een gezonde 
huid ondersteunen en fijne lijntjes en wallen verminderen.

• Voeg één of twee druppels toe aan gezichtscrème om de 
huid te laten stralen. 

• Breng aan op het hart of de polsen om van de warme, 
verleidelijke geur te genieten. 

• Verdun twee of drie druppels met Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex voor een ontspannende 
massage. 

• Verstuif tijdens het mediteren om spiritualiteit te stimuleren. 

Buiten bereik van kinderen 
houden. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding geeft, 
medicijnen neemt of een medische 
aandoening hebt.

AANBEVOLEN             WAARSCHUWINGEN                  

GESCHIEDENIS

INGREDIËNTEN

Santalum album (sandelhoutolie)*
*100% pure etherische olie

 

Sandelhoutolie wordt al heel lang geprezen om haar voordelen voor de huid, verleidelijke  
geur en gebruik tijdens spirituele ceremonies. De olie is tegenwoordig wellicht nog populairder dan 
vroeger.  De zuiverheid van Indiase sandelhoutolie wordt vaak aangetast, omdat de zwarte markt ervoor 
steeds groter wordt. Om de meest zuivere en meest authentieke olie te kunnen produceren, is Sacred 
Sandalwood van Young Living afkomstig van de Santalum album, die oorspronkelijk voorkomt in India maar 
op onze partnerboerderij in Australië gekweekt wordt. Deze boerderij heeft een soortgelijk landschap en 
klimaat. De Australische boerderij volgt onze strikte Seed to Seal®-richtlijnen en handhaaft prijswinnende 
duurzaamheidsmaatregelen om deze zeer begeerde olie te produceren.


