
• Aroma rico e terroso. 

• Cria uma experiência etérea e de ligação.

• Pode ser utilizado para melhorar as práticas de ioga 
e de meditação.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

INGREDIENTES

Óleo de raiz de Angelica archangelica* (Angélica).

Pode conter: benzoato de benzilo**, citral**, 
citronelol**, geraniol**,  limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
** Componentes naturais de óleos essenciais.

• Aplica-o topicamente para promover um ambiente 
calmante e relaxante.

• Aplica-o topicamente para melhorar a consciência 
espiritual e promover sentimentos de paz interior.

• Massaja-o no abdómen e desfruta de uma experiência 
reconfortante.

• Combina-o com Young Living R.C.® ou Raven e 
desfruta de uma experiência respiratória refrescante.

USOS SUGERIDOS

Aplicar na zona desejada. Em caso de 
sensibilidade, diluir 5 gotas em 10 ml de Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex.

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os 
olhos e as membranas mucosas. Se estiveres grávida 
ou em período de amamentação, se tiveres alguma 
condição médica ou estiveres a tomar algum tipo 
de medicamento, consulta um profissional de saúde 
antes de usar. Evitar a exposição direta à luz solar 
ou a raios UV durante pelo menos 12 horas após a 
aplicação deste produto.

PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES

O óleo essencial Angelica, originalmente da Bélgica e da França, tem 
umas qualidades aromáticas calmantes que criam uma sensação de 
estabilidade. Na Europa acreditava-se que este óleo era tão poderoso 
porque tinha uma origem divina. Pode ser encontrado nas misturas de 
óleos essenciais Awaken, Forgiveness, Grounding, Harmony, Live Your 
Passion e Surrender da Young Living.

HISTÓRIA DO PRODUTO

O óleo essencial Angelica é muitas vezes referido como o "óleo dos 
anjos". Tem um aroma calmante que ajuda a promover um ambiente 
relaxante, melhora a consciência espiritual e promove sentimentos de 
paz interior. 

Tamanho: 5 ml Código: 36877

ANGELICA


