
• Uleiul esențial Incan Melissa este un ulei esențial nou, 
exclusiv Young Living, extras din Lippia alba. Numit 
astfel pentru a reflecta utilizarea sa istorică de către 
incași și compoziția sa chimică similară cu cea a 
uleiului esențial de roiniță, are o aromă proaspătă, 
citrică, asemănătoare cu cea a verbenei de lămâie, 
care oferă o experiență răcoritoare și purificatoare.

• Uleiul esențial de Paicotea este un ulei esențial nou, 
exclusiv de la Young Living, extras din frunze și 
ramuri de Ocotea aciphylla, un copac amazonian 
înrudit cu Ocotea. Are o aromă caldă, condimentată, 
asemănătoare, dar mai delicată decât uleiul esențial 
de scorțișoară, ceea ce îl face un accesoriu excelent 
pentru rețetele de baie și îngrijire corporală. 
.

• Uleiul esențial de ylang ylang ecuadorian favorizează 
aspectul sănătos al pielii și părul strălucitor, cu 
o aromă liniștitoare care creează o atmosferă 
romantică. Ca urmare a condițiilor unice de 
cultivare de la Finca Botanica, uleiul de ylang ylang 
ecuadorian are o aromă mai delicată și mai fină 
decât cel distilat în Madagascar. Uleiul ylang ylang 
ecuadorian este o exclusivitate a Young Living.

• Uleiul esențial de Palo Santo este extras din copaci 
uscați și ramuri căzute în mod sustenabil și sălbatic 
în munții ecuadorieni. Înrudit cu tămâia și smirna, a 
fost folosit în mod tradițional în practicile spirituale 
și are o aromă de lemn seducătoare, delicată și 
cremoasă, care poate fi folosită pentru a-ți înălța 
experiențele de yoga, meditație sau spirituale.

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

INGREDIENTE DE BAZĂ 

CUPRINS

Colecția Finca Botanica Farm Collection conține patru uleiuri 
esențiale rare și exotice din plante cultivate la ferma și distileria 
Finca Botanica a Young Living din Chongon, Ecuador: Incan Melissa, 
Paicotea, Ecuadorian Ylang Ylang și Palo Santo.

Construcția fermei și a distileriei Finca Botanica a fost un proiect de 
pasiune pentru fondatorul Young Living, D. Gary Young. Microclimatul 
unic din această regiune a Ecuadorului permite cultivarea pe tot 
parcursul anului, cu un sol bogat și împrejurimi luxuriante. În prezent, 
Young Living cultivă în mod activ 2.000 de hectare la Finca Botanica, 
producând mai multe uleiuri esențiale unice, inclusiv cele patru 
uleiuri esențiale din această colecție. Această colecție sărbătorește 
biodiversitatea unică a fermei și evidențiază angajamentul Young 
Living față de sustenabilitate și de aprovizionarea etică. Bucură-te 
de acest buchet de uleiuri exotice și de beneficiile lor, individual sau 
combinate.
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Pentru mai multe informații, inclusiv avertismente, 
te rugăm să consulți descrierile și etichetele 
produselor individuale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern.  Evită contactul cu ochii și cu  membranele 
mucoase.  Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, 
consultă un cadru medical înainte de folosirea 
acestui produs.  Incan Melissa nu este destinat 
utilizării în timpul sarcinii. Paicotea nu este destinat 
copiilor cu vârsta sub 6 ani fără sfatul unui cadru 
medical.

AVERTISMENTEINSTRUCȚIUNI

• Creează un amestec local proaspăt, floral și lemnos, 
combinând câteva picături din fiecare dintre uleiurile 
esențiale din această colecție pentru a te înconjura cu 
aromele Ecuadorului.

• Amestecă uleiul esențial de roiniță incașă în baza 
de gel de baie și duș Young Living sau în săpunul de 
castilă neparfumată pentru a crea un detergent de 
corp sau un săpun de mâini cu aromă proaspătă de 
lămâie.

• Combină uleiul esențial de Paicotea cu uleiuri de 
citrice și de conifere, cum ar fi portocale, molid negru 

Northern Lights sau brad mare din Idaho într-o sticlă 
cu rolă și completează cu Young Living V-6® Vegetable 
Oil Complex pentru a crea un parfum personal bogat 
și robust.

• Adaugă uleiul esențial de Ylang Ylang ecuadorian în 
loțiunea de corp preferată fără parfum sau în Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex și folosește-l ca o 
cremă hidratantă pentru corp.

• Aplică uleiul esențial Palo Santo în timpul rugăciunii, 
meditației sau yoga pentru a introduce un element 
senzorial care îți îmbunătățește practica.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• O colecție exclusivă Young Living care conține uleiuri esențiale 
din plante cultivate și distilate la ferma Finca Botanica și din 
plante sălbatice din munții ecuadorieni.

• Include Incan Melissa și Paicotea - două uleiuri esențiale noi, 
exclusive Young Living, disponibile doar în cadrul acestei colecții.

• Toate cele patru uleiuri esențiale din această colecție pot fi 
aplicate local și savurate aromatic pentru a aduce o notă de 
tropice ecuadoriene în viața ta.

• Sprijină mijloacele de trai ale băștinașilor din Ecuador, cu care 
Young Living încheie contracte pentru a culege Palo Santo, 
Paicotea și Ocotea sălbatice.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 
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Uleiul esențial Incan Melissa 
Lippia alba* (ulei de frunze/tulpină de roiniță incașă)

Poate conține: Citral**, Citronelol**, Geraniol**, 
Limonene**, Linalool**

Uleiul esențial Paicotea
Ocotea aciphylla* (ulei de frunze de paicotea).

Poate conține: cinnamal**, alcool cinamic**

Uleiul esențial Ylang Ylang Ecuadorian
Cananga odorata* (ulei de flori de Ylang Ylang 
ecuadorian).

Poate conține: Alcool benzilic**, Benzoat de benzil**, 
Salicilat de benzil**, Eugenol**, Farnesol**, Geraniol**, 
Isoeugenol**, Limonene**, Linalool**.

Ulei esențial de lemn sfânt
 Bursera graveolens* (ulei de lemn sfânt)

Poate conține: Limonene **, Linalool **

* 100% ulei esențial pur  
**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale
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