
• Incan Melissa, een nieuwe etherische olie exclusief 
verkrijgbaar bij Young Living, wordt geëxtraheerd 
uit de Lippia alba. De naam verwijst naar het 
historisch gebruik door de Inca's en de chemische 
samenstelling die vergelijkbaar is met melisse-olie. 
De olie heeft een frisse citrusgeur die vergelijkbaar 
is met citroenverbena en een frisse en reinigende 
ervaring biedt.

• Paicotea, een nieuwe etherische olie exclusief 
verkrijgbaar bij Young Living, wordt geëxtraheerd uit 
de in het wild geplukte bladeren en takken van de 
Ocotea aciphylla, een Amazoneboom gerelateerd 
aan ocotea. De warme, kruidige geur is te vergelijken 
met de geur van Cinnamon Bark, maar is ietwat 
zachter.  

• Ecuadorian Ylang Ylang ondersteunt een gezond 
uitziende huid en stralend haar. De olie heeft 
een kalmerende geur die romantiek opwekt. 
Ecuadorian Ylang Ylang heeft vanwege de unieke 
omstandigheden op boerderij Finca Botanica een 
zachtere geur dan de ylang-ylangolie gedistilleerd 
in Madagaskar. Ecuadorian Ylang Ylang is exclusief 
verkrijgbaar bij Young Living.

• Palo Santo wordt gewonnen uit dode bomen en 
takken die op duurzame wijze verzameld worden 
in de Ecuadoraanse hooglanden. Heilig houtolie 
is verwant aan wierookolie en mirre-olie en wordt 
traditioneel gebruikt op spirituele momenten. De 
olie heeft een betoverende, zachte en houtachtige 
geur die gebruikt kan worden om yoga-oefeningen, 
meditatie of spirituele oefeningen te bevorderen.

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

INGREDIËNTEN

INHOUD

De Finca Botanica-collectie bestaat uit vier zeldzame en exotische 
etherische oliën afkomstig van planten gekweekt op Young Living-
boerderij en distilleerderij Finca Botanica in Chongón, Ecuador: Incan 
Melissa, Paicotea, Ecuadorian Ylang Ylang en Palo Santo.

De bouw van boerderij en distilleerderij Finca Botanica was een 
gepassioneerd project van Young Living-oprichter D. Gary Young. 
Dankzij het unieke microklimaat in dit deel van Ecuador is landbouw 
het hele jaar mogelijk, is de bodem rijk aan voedingstoffen en de 
omgeving weelderig. Finca Botanica gebruikt tegenwoordig ruim 
800 hectare grond om diverse unieke etherische oliën te produceren, 
waaronder de vier etherische oliën in deze collectie. Deze collectie viert 
de unieke biodiversiteit van de boerderij en benadrukt de toewijding 
van Young Living aan duurzaamheid en ethische inkoop. Geniet van 
deze exotische oliën en hun voordelen, op zichzelf of in een melange.
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Raadpleeg voor meer informatie 
en waarschuwingen de individuele 
productbeschrijvingen en etiketten.

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en 
slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt. Incan 
Melissa is niet bedoeld voor gebruik tijdens de 
zwangerschap. Raadpleeg voor het gebruik van 
Paicotea bij kinderen jonger dan zes jaar een arts.

WAARSCHUWINGENINSTRUCTIES

• Creëer een frisse, houtachtige, bloemachtige en 
tropische melange en omring jezelf met de geuren van 
Ecuador door enkele druppels van elke etherische olie 
in deze collectie te combineren. 

• Voeg Incan Melissa toe aan onze Bath and Shower 
Gel Base of ongeparfumeerde Castillaire zeep om een 
citroenfrisse douchegel of handzeep te maken.

• Combineer Paicotea met citrusoliën of naalboomoliën 
zoals Orange, Northern Lights Black Spruce of Idaho 
Grand Fir in een roller en vul met Young Living V-6® 

Enhanced Vegetable Oil Complex om een vol en 
robuust persoonlijk luchtje te creëren.

• Voeg Ecuadorian Ylang Ylang toe aan je favoriete 
ongeparfumeerde bodylotion of Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex en gebruik als 
verwennende moisturiser.

• Gebruik Palo santo tijdens het bidden, mediteren of 
de yoga om een zintuigelijk element toe te voegen dat 
de ervaring bevordert.

AANBEVOLEN GEBRUIK

• Deze collectie is exclusief verkrijgbaar bij Young Living en bestaat 
uit etherische oliën van planten en bloemen die gekweekt en 
gedistilleerd worden op boerderij en distilleerderij Finca Botanica 
en in het wild geplukt worden in de Ecuadoraanse hooglanden.

• Inclusief Incan Melissa en Paicotea, twee nieuwe etherische oliën 
die exclusief en als onderdeel van deze collectie verkrijgbaar zijn 
bij Young Living.

• Alle etherische oliën in deze collectie kunnen op de huid 
aangebracht worden of ingeademd worden om de geur van de 
Ecuadoraanse tropen toe te voegen aan het leven.

• Ondersteunt het levensonderhoud van Ecuadoraanse 
inboorlingen, met wie Young Living samenwerkt om wild heilig 
hout en wilde paicotea en ocotea te verzamelen.

KENMERKEN EN VOORDELEN
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Incan Melissa
Lippia alba (Incan Melissa-olie)*

Bevat mogelijk: citral**, citronellol**, geraniol**, 
limoneen**, linalool**

Paicotea
Ocotea aciphylla (paicotea-olie)*.

Bevat mogelijk: cinnamal**, cinnamylalcohol**

Ecuadorian Ylang Ylang
Cananga odorata (cananga-/ylang-ylangolie)*

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, 
benzylsalicylaat**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limoneen**, linalool**

Palo Santo
Bursera graveolens (heilig houtolie)*. 

Bevat mogelijk: limoneen**, linalool**.

*100% pure etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën
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