
• Esenciální olej Incan Melissa je nový, exkluzivní 
esenciální olej od Young Living extrahovaný 
z verbeny (Lippia alba). Tento olej, který byl 
pojmenován, aby odrazil své historické využití Inky 
a své chemické složení podobné esenciálnímu oleji 
Melissa, má svěží, citrusovou vůni podobnou verbeně 
citronové, která poskytuje osvěžující a čisticí prožitek.

• Esenciální olej Paicotea je nový, esenciální olej 
exkluzivně od Young Living extrahovaný z listů 
a větviček volně rostoucího stromu Ocotea aciphylla, 
což je amazonský strom příbuzný obaleni. Má 
teplou, kořeněnou vůni podobnou esenciálnímu 
oleji Cinnamon Bark, je však jemnější. Je skvělým 
doplňkem koupelí a péče o tělo.

• Esenciální olej Ecuadorian Ylang Ylang podporuje 
zdravý vzhled pokožky a lesklé vlasy a má vůni, která 
nastolí náladu pro romantiku. Výsledkem jedinečných 
podmínek pro pěstování na farmě Finca Botanica má 
olej Ecuadorian Ylang Ylang jemnější vůni, než olej 
destilovaný na Madagaskaru. Olej Ecuadorian Ylang 
Ylang je exkluzivním olejem společnosti Young Living.

• Esenciální olej Palo Santo je extrahovaný 
z odumřelých stromů a spadlých větví, které jsou 
udržitelně sbírány z volné přírody v horách Ekvádoru. 
Je příbuzný kadidlovníku a myrze. Tradičně se 
používal v duchovních praktikách a má lákavou, 
jemnou a krémově dřevitou vůni, kterou lze použít na 
vylepšení jógy, meditace nebo duchovních praktik.

1 x Paicotea 5 ml 
1 x Incan Melissa 5 ml 
1 x Ecuadorian Ylang Ylang 5 ml 
1 x Palo Santo 5 ml

HLAVNÍ SLOŽKY
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Kolekce Finca Botanica obsahuje čtyři vzácné, exotické esenciální 
oleje z rostlin pěstovaných na farmě a destilerii Finca Botanica 
společnosti Young Living v Chongonu v Ekvádoru: Incan Melissa, 
Paicotea, Ecuadorian Ylang Ylang a Palo Santo.

Výstavba farmy a destilerie Finca Botanica byla vášnivým projektem 
D. Garyho Younga, zakladatele společnosti Young Living. Jedinečné 
mikroklima této oblasti v Ekvádoru podporuje celoroční obdělávání 
díky úrodné půdě a bujnému prostředí. Dnes společnost Young 
Living na farmě Finca Botanica aktivně obdělává přes 800 hektarů 
a produkuje několik jedinečných esenciálních olejů, včetně čtyř 
olejů v této kolekci. Tato kolekce oslavuje jedinečnou biodiverzitu 
farmy a vyzdvihuje závazek udržitelnosti a etického získávání zdrojů 
společnosti Young Living. Užijte si tuto kolekci exotických olejů a jejich 
prospěch, ať už jednotlivě nebo společně.
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Pro více informací, včetně varování, se prosím 
podívejte na jednotlivé popisy produktů a etikety.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější 
použití. Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. Pokud 
jste těhotná, kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou 
nemocí, před použitím kontaktujte lékaře. Olej 
Incan Melissa není určen pro použití během 
těhotenství. Olej Paicotea se bez předchozí 
konzultace s lékařem nedoporučuje dětem mladším 
6 let.

VAROVÁNÍPOKYNY

• Vytvořte svěží, dřevitě květinovou, tropickou směs 
zkombinováním několika kapek esenciálních olejů 
z této kolekce, abyste se obklopili vůněmi Ekvádoru.

• Smíchejte esenciální olej Incan Melissa s vaším 
sprchovým základem Young Living Bath and Shower 
Gel Base nebo kastilským mýdlem bez zápachu, 
abyste vytvořili citronově svěží sprchový gel nebo 
mýdlo na ruce.

• Zkombinujte esenciální olej Paicotea s oleji z citrusů 
nebo jehličnanů, jako je olej Orange, Northern Lights 
Black Spruce, nebo Idaho Grand Fir v lahvičce 

s kuličkovým aplikátorem a dolijte olejem Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex, abyste vytvořili 
výraznou, osobní vůni.

• Přidejte esenciální olej Ecuadorian Ylang Ylang do 
vašeho oblíbeného tělového mléka bez zápachu 
nebo do Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
a použijte jako luxusní tělový krém.

• Naneste esenciální olej Palo Santo během modlitby, 
meditace nebo jógy, abyste začlenili smyslový prvek, 
který pozvedne vaši praktiku.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

• Exkluzivní kolekce společnosti Young Living obsahující esenciální 
oleje z rostlin rostoucích a destilovaných na farmě Finca 
Botanica a sbíraných v horách Ekvádoru.

• Obsahuje olej Incan Melissa a Paicotea – dva nové, exkluzivní 
esenciální oleje společnosti Young Living, které jsou k dispozici 
pouze jako součást této kolekce.

• Všechny čtyři esenciální oleje v této kolekci lze nanést lokálně 
a užít si je aromaticky, abyste do vašeho života vnesli nádech 
ekvádorských tropů.

• Podporuje živobytí původních obyvatel Ekvádoru, se kterými 
společnost Young Living uzavírá smlouvy ohledně sběru rostlin 
z volné přírody na výrobu oleje Palo Santo, Paicotea a Ocotea.

VLASTNOSTI A PROSPĚCH
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Esenciální olej Incan Melissa
Esenciální olej z listů/stonků verbeny (Lippia alba*)

Může obsahovat: citrál**, citronellol**, geraniol**, 
limonen**, linalool**

Esenciální olej Paicotea
Olej z listů Ocotea aciphylla*

Může obsahovat: cinnamal**, cinnamyl alcohol**

Esenciální olej Ecuadorian Ylang Ylang
Olej z květů ylang ylang (Cananga odorata*)

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, 
benzyl salicylát**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limonen**, linalool**

Esenciální olej Palo Santo
Olej ze dřeva březule vonné (Bursera graveolens*)

Může obsahovat: limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej 
**Přírodní složky esenciálních olejů

SLOŽENÍ

KOLEKCE FINCA BOTANICA


