
• Eteerinen Incan Melissa -öljy on uusi Lippia albasta 
uutettu Young Living -öljy. Nimi pohjautuu siihen, 
miten Inkat aikoinaan käyttivät tätä kasvia. Incan 
Melissan kemiallinen koostumus muistuttaa Melissa-
öljyä ja sen raikkaan sitruksisesta aromista tulee 
mieleen Lemon Verbena.

• Eteerinen Paicotea-öljy on uusi, käsin kerätyn 
Ocotea aciphylla -kasvin lehdistä ja juurista uutettu 
Young Living- öljy. Amazonin-sademetsässä viihtyvä 
Ocotea aciphylla -puu kuuluu samaan kasviheimoon 
viherlaakeripuun kanssa. Paicotea-öljyn lämpimän 
mausteinen aromi muistuttaa eteeristä Cinnamon 
Bark -öljyä, mutta on sitä hienostuneempi. Paicotea-
öljy sopii hyvin kylpy- ja vartalonhoitorutiineihin.

• Ecuadorian Ylang Ylang -öljy tukee sekä ihon 
että hiusten terveyttä. Sen aromi on rauhoittava 
ja romanttinen. Finca Botanica -maatilan 
poikkeuksellisten kasvuolosuhteiden vuoksi 
Ecuadorian Ylang Ylang -öljyn aromi on pehmeämpi 
kuin Madagaskarilla tislatun Ylang Ylang -öljyn. 
Ecuadorian Ylang Ylang -öljy on ainutlaatuinen 
Young Living -öljy.

• Eteeristä Palo Santo -öljyä saadaan tislaamalla 
kuolleista maahan kaatuneista puista käsin kerättyjä 
lehtiä. Palo Santo kuuluu samaan kasviheimoon kuin 
olibaanihartsi ja mirha. Perinteisesti Palo Santoa on 
käytetty lisäämään henkistä tietoisuutta. Siksi se 
sopiikin täydellisesti meditaation, joogan ja henkisten 
harjoitusten yhteydessä käytettäväksi.

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

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

SISÄLTÖ

Finca Botanica -maatilakokoelma sisältää harvinaisia ja eksoottisia 
eteerisiä öljyjä, joita on saatu Ecuadorin Chongonissa sijaitsevalta 
Young Livingin Finca Botanica -maatilalta. Kokoelmassa on Incan 
Melissa, Paicotea, Ecuadorian Ylang Ylang ja Palo Santo.

Finca Botanica -maatilan ja tislaamon rakentaminen oli Young Living 
-perustajan D. Gary Youngin intohimoprojekti. Maatilan erityinen 
mikroilmasto ja poikkeuksellisen ravinnerikas maaperä mahdollistavat 
kasvien kasvattamisen ympäri vuoden. Finca Botanica -maatila on 
nykyään 800 hehtaaria suuri ja se tuottaa useita uniikkeja eteerisiä 
öljyjä, kuten nämä neljä kokoelman öljyä. Tämä kokoelma juhlii Finca 
Botanica -maatilan ainutlaatuista biodiversiteettiä ja Young Livingin 
sitoutumista kestävyyteen ja eettiseen kasvien hankintaan. Nauti 
tämän eksoottisen kokoelman eteerisistä öljyistä joko yksi kerrallaan 
tai erilaisten öljysekoitusten osana.
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Lue yksittäisten öljyjen etiketeistä tuotteiden 
täydelliset käyttöohjeet ja turvallista käyttöä 
koskevat merkinnät ja varoitukset.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain 
ulkoiseen käyttöön. Vältä tuotteen joutumista 
silmiin ja limakalvoille. Jos olet raskaana, imetät 
tai jos sinulla on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, 
kysy terveydenhuollon ammattilaiselta tuotteen 
soveltuvuudesta sinulle ennen sen käyttöä. Incan 
Melissa -öljyä ei tule käyttää raskauden aikana. 
Paicotea-öljyä ei tule antaa alle 6-vuotiaille lapsille 
ilman terveydenhuollon ammattilaisen neuvoa.

VAROITUKSETKÄYTTÖOHJEET

• Ympäröi itsesi Ecuadorin tuoksuilla yhdistämällä 
muutama tippa tämän kokoelman eteerisiä öljyjä 
keskenään.

• Laita pari tippaa Incan Melissa -öljyä Young Living 
Bath and Shower Gel Baseen tai tuoksumattomaan 
castile-saippuaan saadaksesi sitruunanraikkaan 
vartalon puhdistusgeelin tai käsisaippuan.

• Kokeile yhdistää rullapullossa Paicotea-öljy eteeristen 
sitrus- tai havupuuöljyjen, kuten Orangen, Northern 
Lights Black Sprucen tai Idaho Grand Firin kanssa ja 

täytä loput pullosta Young Living V-6®-kasviöljyllä.

• Laita Ecuadorian Ylang Ylang -öljyä 
hajustamattomaan vartalovoiteeseen tai Young Living 
V-6®-perusöljyyn ja käytä vartalovoiteena.

• Levitä Palo Santo -öljyä rukoilun, meditaation tai 
joogan aikana aistikokemusta tehostaaksesi.

KÄYTTÖEHDOTUS

• Ainutlaatuinen Young Living -kokoelma sisältää Ecuadorin  
Finca Botanica -maatilalla kasvatettuja ja tislattuja öljyjä.

• Kokoelmassa ovat mukana kaksi uutta Young Living -öljyä, 
Incan Melissa ja Paicotea, ja ne ovat saatavissa vain tässä 
kokoelmassa.

• Kokoelman eteerisiä öljyjä voidaan levittää paikallisesti iholle 
tuomaan Ecuadorin eksotiikkaa elämään.

• Kokoelma tukee paikallisten ecuadorialaisten toimeentuloa, joille 
Young Living maksaa Palo Santoon, Paicoteaan ja Ocoteaan 
tarvittavien kasvien käsin keräämisestä.

OMINAISUUDET JA EDUT
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Incan Melissa
Lippia alba* (verbena) -lehti-/juuriöljy.

Saattaa sisältää: sitraali**, sitronelloli**, geranioli**, 
limoneeni**, linaloli**

Paicotea
Ocotea aciphylla* (Paicotea) -lehtiöljy.

Saattaa sisältää: sinnamaali**, sinnamyylialkoholi**

Ecuadorian Ylang Ylang
Cananga odorata* (Ecuadorian Ylang Ylang) -kukkaöljy.

Saattaa sisältää: bentsyylialkoholi**, 
bentsyylibentsoaatti**, bentsyylisalisylaatti**, eugenoli**, 
farnesoli**, geranioli**, isoeugenoli**, limoneeni**, 
linaloli**

 Palo Santo
Bursera graveolens* (Palo Santo) -puuöljy.

Saattaa sisältää: limoneeni**, linaloli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

  
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

AINESOSAT
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