
• „Incan Melissa“ eterinis aliejus – tai naujas „Young 
Living“ eterinis aliejus, išgaunamas iš baltųjų 
verbenkrūmių. Šio gaminio pavadinimas kilęs 
siekiant atspindėti inkų istorinį šio augalo naudojimą. 
Cheminė baltųjų verbenkrūmių aliejaus sudėtis yra 
panaši į melisų aliejaus sudėtį. Citrusinis baltųjų 
verbenkrūmių kvapas panašus į citrininių aloyzijų. 
Šis aliejus pasižymi gaivinamosiomis, valomosiomis 
savybėmis.

• Okotijų eterinis aliejus „Paicotea“ – naujas, išskirtinis 
„Young Living“ eterinis aliejus, išgautas iš laukinėje 
Amazonės gamtoje renkamų Ocotea aciphylla 
medžio lapų ir šakų. Šis aliejus pasižymi šiltu, 
aštriu aromatu, panašiu, tačiau kiek subtilesniu nei 
ceiloninių cinamonų aliejus. Tad „Paicotea“ puikiai 
tiks namie pasigaminant priemones voniai ir kūno 
priežiūrai.

• Kanangų eterinis aliejus „Ecuadorian Ylang 
Ylang“ išryškina odos skaistumą ir plaukų žvilgesį, 
o raminantis šio aliejaus aromatas nuteikia 
romantiškai. Finca Botanica ūkyje yra unikalios 
sąlygos augalams augti, todėl „Ecuadorian Ylang 
Ylang“ kanangų aliejus pasižymi švelnesniu aromatu 
nei kanangų aliejus, distiliuojamas Madagaskare. 
„Ecuadorian Ylang Ylang“ – išskirtinis „Young Living“ 
eterinis aliejus.

• „Palo Santo“ kvapiųjų burserų eterinis aliejus 
išgaunamas iš negyvų, ant žemės nukritusių šakų, 
kurios tvariai renkamos Ekvadoro aukštikalnėse. 
Burseros giminingos bosvelijoms ir miroms. Nuo 
seno burseros naudojamos dvasinėse apeigose. 
Kvapiųjų burserų aliejus pasižymi maloniu, švelniu 
medžių aromatu. Jis ypač tinkamas užsiimant joga, 
meditacijomis ar dvasinėmis praktikomis.

1 x „Paicotea“ (5 ml) 
1 x „Incan Melissa“ (5 ml) 
1 x „Ecuadorian Ylang Ylang“ (5 ml) 
1 x „Palo Santo“ (5 ml)

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

RINKINĮ SUDARO:

Rinkinį „Finca Botanica Farm Collection“ sudaro keturi reti, egzotiški 
eteriniai aliejai, distiliuoti iš augalų, augančių „Young Living“ Finca 
Botanica ūkyje Čongone, Ekvadore: „Incan Melissa“, „Paicotea“, 
„Ecuadorian Ylang Ylang“ ir „Palo Santo“.

Finca Botanica ūkis ir distiliavimo gamykla – tai „Young Living“ 
bendrovės įkūrėjo D. Gary Young aistringas projektas. Unikalus šio 
Ekvadoro regiono mikroklimatas puikiai tinka derliaus ėmimui ištisus 
metus, o dirva yra derlinga, apsupta vešlios augmenijos. Šiandien 
„Young Living“ Finca Botanica ūkyje aktyviai dirbamas 2 000 akrų 
plotas. Čia gaminami įvairūs išskirtiniai eteriniai aliejai, tarp kurių – 
keturi aliejai, siūlomi šiame rinkinyje. Gaminant šio rinkinio aliejus, 
gerbiama ūkio biologinė įvairovė ir užtikrinamas „Young Living“ 
įsipareigojimas siekiant tvarumo ir puoselėjant etiškas išgavimo 
praktikas. Patys išbandykite šiuos egzotiškus aliejus ir įsitikinkite jų 
nauda – tiek naudojant pavieniui, tiek derinant vienus aliejus su kitais.
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Norėdami sužinoti daugiau informacijos (įskaitant 
įspėjimus), žiūrėkite kiekvieno produkto etiketę ir 
aprašymą.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų 
į akis ir ant gleivinių. Nėštumo metu, maitinant 
krūtimi, vartojant vaistus ar sergant kokiomis 
nors ligomis prieš naudojant reikia pasitarti su 
gydytoju. „Incan Melissa“ aliejus nėra skirtas 
naudoti esant nėštumui. „Paicotea“ aliejus 
neskirtas naudoti vaikams, jaunesniems nei 6 
metų amžiaus, nepasitarus su sveikatos priežiūros 
specialistu.

ĮSPĖJIMAIINSTRUKCIJOS

• Sumaišydami kelis šio rinkinio eterinius aliejus, 
pasigaminsite gaivų, medžių-žiedų aromatinį mišinį, 
dvelkiantį Ekvadoro gamta.

• Įlašinkite „Incan Melissa“ eterinio aliejaus į bazinį 
dušo gelį „Young Living Bath and Shower Gel Base“ 
ar bekvapį Kastilijos muilą – ir mėgaukitės citrinų 
aromatu prausdamiesi duše ar plaudami rankas.

• Derinkite „Paicotea“ eterinį aliejų su citrusiniais ir 
spygliuočių aliejais (pvz., „Orange“, „Northern Lights 
Black Spruce“ ar „Idaho Grand Fir“). Sumaišykite 
keletą lašų rutuliniame buteliuke ir pripildykite likusią  
 
 
 

dalį baziniu aliejumi „Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex“. Mėgaukitės sodriu, išskirtiniu asmeniniu 
aromatu.

• Įlašinkite „Ecuadorian Ylang Ylang“ eterinio aliejaus į 
pamėgtą bekvapį kūno losjoną ar bazinį aliejų „Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex“ ir naudokite 
pasigamintą priemonę kaip kūno drėkiklį.

• Naudokite „Palo Santo“ eterinį aliejų maldų, 
meditacijų ar jogos praktikų metu, kad 
sustiprintumėte sąmoningumą.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

• Išskirtinį rinkinį „Finca Botanica Farm Collection“ sudaro 
eteriniai aliejai, distiliuoti iš augalų, augančių „Young Living“ 
Finca Botanica ūkyje ir vešinčių Ekvadoro aukštikalnėse

• Rinkinyje yra du nauji išskirtiniai „Young Living“ eteriniai aliejai, 
kuriuos gauti galite tik įsigydami šį rinkinį – tai „Incan Melissa“ ir 
„Paicotea“

• Visi keturi eteriniai aliejai, sudarantys šį rinkinį, gali būti 
naudojami tepti odą ar tiesiog norint pasimėgauti aromatinėmis 
savybėmis

• „Young Living“ remia vietinius Ekvadoro gyventojus, su jais 
sudarydama sutartis dėl kvapiųjų burserų ir okotijų rinkimo 
laukinėje gamtoje

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS
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„Incan Melissa“ eterinis aliejus
Baltųjų verbenkrūmių (Lippia alba)* lapų / stiebų aliejus.

Sudėtyje gali būti: citralio**, citronelolio**, geraniolio**, 
limoneno**, linalolio**

„Paicotea“ eterinis aliejus
Okotijų (Ocotea aciphylla)* lapų aliejus.

Sudėtyje taip pat galimai yra: cinamalio**, cinamilo 
alkoholio**

„Ecuadorian Ylang Ylang“ eterinis aliejus
Kvapiųjų kanangų (Cananga odorata)* žiedų aliejus.

Sudėtyje taip pat galimai yra šių medžiagų: benzilo 
alkoholis**, benzilbenzoatas**, benzilo salicilatas**, 
eugenolis**, farnezolis**, geraniolis**, izoeugenolis**, 
limonenas**, linalolis**

Kvapiųjų burserų eterinis aliejus
Bursera graveolens* (kvapiųjų burserų) medienos aliejus.

Sudėtyje gali būti: limoneno**, linalolio**

* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys
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