
• O óleo essencial Incan Melissa é um novo óleo 
essencial exclusivo da Young Living, extraído através 
da planta Lippia alba. Com um nome que reflete 
o seu uso histórico pelos incas e uma composição 
semelhante ao óleo essencial Melissa, tem um 
aroma fresco e cítrico semelhante a lúcia-lima 
que proporciona uma experiência refrescante e 
purificante.

• O óleo essencial Paicotea é um novo óleo essencial 
exclusivo da Young Living extraído a partir das 
folhas e ramos silvestres de Ocotea aciphylla, uma 
árvore da Amazónia relacionada à Ocotea. Tem 
um aroma quente e condimentado semelhante ao 
óleo essencial Cinnamon Bark mas mais delicado, 
fazendo com que seja uma ótima adição tanto ao 
banho como à tua rotina de cuidados corporais. 

• O óleo essencial Ecuadorian Ylang Ylang favorece a 
aparência saudável da pele e um cabelo brilhante 
e tem um aroma calmante que cria um ambiente 
romântico. Como resultado das condições únicas 
na quinta Finca Botanica, Ecuadorian Ylang Ylang 
tem um aroma mais suave que o óleo destilado no 
Madagáscar. Ecuadorian Ylang Ylang é um óleo 
exclusivo da Young Living.

• O óleo essencial Palo Santo é extraído a partir da 
madeira morta caída cultivada de forma sustentável 
nas terras altas do Equador. Da família do olíbano e 
da mirra, o pau santo era utilizado tradicionalmente 
nas práticas espirituais e tem um aroma cativante, 
suave e amadeirado que pode ser utilizado para 
elevar as experiências espirituais, de ioga ou de 
meditação.

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

INGREDIENTES PRINCIPAIS

CONTEÚDO

A Finca Botanica Farm Collection contém quatro óleos essenciais 
raros e exóticos provenientes de plantas cultivadas na quinta e 
destilaria Finca Botanica da Young Living em Chongón, no Equador: 
Incan Melissa, Paicotea, Ecuadorian Ylang Ylang e Palo Santo.

A construção da quinta e destilaria Finca Botanica foi um projeto 
apaixonante para o fundador da Young Living, D. Gary Young. O 
microclima único desta região do Equador permite o cultivo durante 
o ano inteiro, com um solo rico e uma vista exuberante. Hoje em 
dia, a Young Living utiliza 800 hectares desta quinta para produzir 
vários óleos essenciais únicos, incluindo os quatro óleos essenciais 
que se encontram nesta coleção. Esta coleção é uma homenagem à 
biodiversidade única da quinta e destaca o compromisso da Young 
Living para com a sustentabilidade e o fornecimento ético. Desfruta 
desta variedade de óleos exóticos e dos seus benefícios, de forma 
individual ou combinada.
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Para mais informação, incluindo as precauções, 
por favor consulta as descrições dos produtos e 
rótulos individuais.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.  
Apenas para uso externo. Evitar o contacto com 
os olhos e as membranas mucosas. Se estiveres 
grávida ou em período de amamentação, se 
tiveres alguma condição médica ou estiveres a 
tomar algum tipo de medicamento, consulta um 
profissional de saúde antes de usar. Incan Melissa 
não deve ser utilizado durante a gravidez. Paicotea 
não deve ser utilizado em crianças com menos de 
6 anos sem consultar um profissional de saúde.

PRECAUÇÕESINSTRUÇÕES

• Cria uma mistura tópica fresca, amadeirada e floral 
ao misturar algumas gotas de cada um dos óleos 
essenciais que se encontram nesta coleção e deixa-te 
levar pelos aromas do Equador.

• Adiciona Incan Melissa ao teu gel de banho Young 
Living Bath and Shower Gel Base ou a um sabão de 
Castela para criar um gel de banho ou um sabonete 
de mãos com um aroma fresco a limão.

• Mistura o óleo essencial Paicotea com óleos cítricos 
ou de coníferas, tais como Orange, Northern Lights 

Black Spruce ou Idaho Grand Fir num frasco roll-on 
e adiciona Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
para criar uma fragrância pessoal rica e robusta.

• Adiciona o óleo essencial Ecuadorian Ylang Ylang à 
tua loção corporal favorita ou a Young Living V-6® 
Vegetable Oil Complex e utiliza esta mistura para 
hidratar o corpo.

• Aplica o óleo essencial Palo Santo durante as orações, 
a meditação ou o ioga para introduzir um elemento 
sensorial que realçará estas práticas.

USOS SUGERIDOS

• Uma coleção exclusiva da Young Living que contém óleos 
essenciais provenientes de plantas cultivadas e destiladas na 
quinta e destilaria Finca Botanica, nas terras altas do Equador.

• Inclui Incan Melissa e Paicotea, dois óleos essenciais novos 
exclusivos da Young Living que apenas se encontram disponíveis 
como parte desta coleção.

• Todos os quatro óleos essenciais presentes nesta coleção podem 
ser aplicados de maneira tópica e desfrutados de maneira 
aromática para dar um toque dos trópicos equatorianos à tua 
vida.

• Apoia o sustento dos equadorianos da zona, os quais a Young 
Living contrata para a colheita silvestre das plantas que dão 
origem aos óleos Palo Santo, Paicotea e Ocotea.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS
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Óleo essencial Incan Melissa
Óleo de folha/caule de Lippia alba* (Erva-cidreira de 
folha).

Pode conter: citral**, citronelol**, geraniol**, limoneno**, 
linalol**.

Óleo essencial Paicotea
Óleo de folha de Ocotea aciphylla* (Canela-amarela).
 

Pode conter: cinamal**, álcool cinamílico**.

Óleo essencial Ecuadorian Ylang Ylang
Óleo da flor de Cananga odorata* (Ylang Ylang).

Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, 
salicilato de benzilo**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limoneno**, linalol**.

Óleo essencial Palo Santo
Óleo de madeira Bursera graveolens* (Pau santo).

Pode conter: limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
** Componentes naturais de óleos essenciais.
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