
• Incan Melissa to nowy, wyłączny dla Young Living 
olejek eteryczny pozyskiwany z werbeny anyżowej 
(Lippia alba). Jego nazwa odzwierciedla tradycyjne 
zastosowanie przez Inków oraz skład chemiczny 
podobny do olejku eterycznego z melisy. Ma świeży, 
cytrusowy zapach, który przypomina werbenę 
cytrynową i dostarcza orzeźwienia oraz oczyszczenia.

• Olejek eteryczny Paicotea jest nowym, 
ekskluzywnym olejkiem Young Living, pozyskiwanym 
z liści i gałęzi rosnącego dziko gatunku Ocotea 
aciphylla, amazońskiego drzewa z rodziny ocotei. 
Ma ciepły, korzenny zapach podobny do olejku 
eterycznego Cinnamon Bark, jednak nieco 
delikatniejszy, co czyni go doskonałym dodatkiem do 
kąpieli i pielęgnacji ciała. 

• Olejek eteryczny Ecuadorian Ylang Ylang pomaga 

zadbać o zdrowy wygląd skóry i lśniące włosy, 
a jego uspokajający zapach wprawia w romantyczny 
nastrój. Dzięki unikalnym warunkom uprawy na 
farmie Finca Botanica, olejek ten ma subtelniejsze 
i łagodniejsze nuty niż jagodlin wonny destylowany 
na Madagaskarze. Ecuadorian Ylang Ylang to 
wyłączny produkt Young Living.

• Olejek eteryczny Palo Santo pozyskuje się 
w zrównoważony sposób z rosnących dziko 
obumarłych drzew i opadłych gałęzi na górskich 
terenach Ekwadoru. Spokrewniony z żywicą 
olibanową i mirrą, olejek ten był tradycyjnie używany 
w praktykach duchowych. Ma kuszący, delikatny, 
balsamiczny zapach drewna i można go stosować, 
aby wzbogacić sesje jogi, medytacji lub innych 
głębokich przeżyć.

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

KLUCZOWE SKŁADNIKI

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kolekcja Finca Botanica zawiera cztery rzadko spotykane, egzotyczne 
olejki eteryczne z roślin uprawianych na farmie Young Living Finca 
Botanica w Chongon w Ekwadorze: Incan Melissa, Paicotea, 
Ecuadorian Ylang Ylang i Palo Santo.

Budowa farmy i destylarni Finca Botanica była pełnym pasji 
projektem założyciela firmy Young Living, D. Gary'ego Younga. 
Wyjątkowy mikroklimat tego regionu Ekwadoru, z bogatą glebą 
i bujną roślinnością, sprzyja całorocznym uprawom. Obecnie Young 
Living aktywnie uprawia 809 hektarów terenu gospodarstwa Finca 
Botanica i wytwarza unikalne olejki eteryczne, z których aż cztery 
znalazły się w tej kolekcji. To zestawienie produktów ma na celu uczcić 
bioróżnorodność farmy i podkreślić zaangażowanie firmy Young Living 
w zrównoważony rozwój i etyczne pozyskiwanie surowców. Ciesz się 
tym bukietem egzotycznych olejków i ich zaletami, indywidualnie lub 
w formie kompozycji.

Kod produktu: 37523

KOLEKCJA  
FINCA BOTANICA



Aby uzyskać więcej informacji, również na 
temat środków ostrożności, należy zapoznać się 
z opisami i etykietami poszczególnych produktów.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie 
do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu 
z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku 
ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków lub 
choroby, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. 
Olejek Incan Melissa nie jest przeznaczony do 
stosowania w okresie ciąży. Olejek Paicotea nie 
jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 roku życia 
bez wcześniejszej porady lekarza.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCISPOSÓB UŻYCIA

• Stwórz kompozycję z leśnymi i kwiatowymi nutami, 
łącząc po kilka kropli każdego z olejków eterycznych 
z tej kolekcji i zastosuj ją na skórę, aby poczuć 
zapachy Ekwadoru.

• Dodaj olejek eteryczny Incan Melissa do 
bezzapachowej bazy Young Living Bath and Shower 
Gel Base lub bezzapachowego mydła kastylijskiego, 
aby uzyskać cytrusowy, odświeżający produkt do 
mycia ciała lub rąk.

• Połącz olejek eteryczny Paicotea z olejkami 
cytrusowymi i z drzew iglastych, na przykład Orange, 
Northern Lights Black Spruce lub Idaho Grand Fir 

w buteleczce z aplikatorem z kulką i dodaj do nich 
produkt Young Living V-6® Vegetable Oil Complex, 
aby stworzyć perfumy o bogatym, intensywnym 
zapachu.

• Dodaj olejek eteryczny Ecuadorian Ylang Ylang do 
bezzapachowego balsamu do ciała lub do produktu 
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex i używaj, 
aby nawilżyć skórę.

• Nanieś olejek eteryczny Palo Santo na skórę podczas 
modlitwy, medytacji lub jogi, aby wprowadzić element 
sensoryczny, który wzmocni Twoją praktykę duchową.

ZASTOSOWANIE

• Ekskluzywna kolekcja Young Living, która obejmuje olejki 
eteryczne z roślin uprawianych i destylowanych na farmie Finca 
Botanica oraz rosnących dziko na górskich terenach Ekwadoru.

• Zawiera olejki Incan Melissa i Paicotea – dwa nowe, wyłączne 
dla Young Living produkty, dostępne tylko w ramach tej kolekcji.

• Wszystkie cztery olejki eteryczne z tej kolekcji mogą być 
stosowane miejscowo i w aromaterapii, aby wnieść do życia 
odrobinę tropikalnego klimatu Ekwadoru.

• Produkty wspierają mieszkańców Ekwadoru, z którymi Young 
Living współpracuje w kwestii pozyskiwania dziko rosnących 
roślin do produkcji olejków Palo Santo, Paicotea i Ocotea.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI
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Olejek eteryczny Incan Melissa
Olejek z liści/gałęzi werbeny anyżowej (Lippia alba)*.

Może zawierać: cytral**, cytronelol**, geraniol**, 
limonen**, linalol**

Olejek eteryczny Paicotea
Olejek z liści Ocotea aciphylla*.

Może zawierać: cynamal**, alkohol cynamylowy**

Olejek eteryczny Ecuadorian Ylang Ylang
Olejek z kwiatów jagodlinu wonnego (Cananga odorata)*

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan 
benzylu**, salicylan benzylu**, eugenol**, farnezol**, 
geraniol**, izoeugenol**, limonen**, linalol**

Olejek eteryczny Palo Santo
Olejek z drewna palo santo (Bursera graveolens)*.

Może zawierać: limonen**, linalol**

*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych
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