
• Incan Melissa är en ny eterisk olja som bara finns 
på Young Living och som utvinns från Lippia 
alba, anisverbena. Namnet speglar Inkafolkets 
historiska användning av växten och dess kemiska 
sammansättning som liknar eterisk citronmelissolja. 
Den har en fräsch, citrusaktig doft som påminner 
om citronverbena och som ger en uppfriskande och 
vårdande känsla.

• Paicotea är en ny eterisk olja som bara finns på 
Young Living. Den utvinns ur blad och grenar från vilt 
växande Ocotea aciphylla, ett träd från Amazonas 
som är släkt med Ocotea. Det har en varm, kryddig 
doft som påminner om, men är mildare än, eterisk 
kanelolja och fungerar utmärkt i badet eller i 
kroppsvårdande recept.

• Ecuadorian Ylang Ylang främjar glansigt hår och hud 
som ser frisk ut, och har en lugnande och romantisk 
doft. På grund av de unika odlingsförutsättningar 
som finns på Finca Botanica har Ecuadorian Ylang 
Ylang en mjukare och lenare doft än den som 
destilleras i Madagaskar. Ecuadorian Ylang Ylang 
finns bara på Young Living.

• Palo Santo är en eterisk olja som extraheras från 
döda träd och fallna grenar som har skördats 
på ett hållbart sätt från vilt växande träd i de 
ecuadorianska högländerna. Den är besläktad med 
rökelseträd och myrra och har traditionellt använts i 
andliga ritualer. Med sin lockande, lena och krämiga 
trädoft kan den användas för att förhöja dina 
andliga erfarenheter vid yoga eller meditation.

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

HUVUDINGREDIENSER

INNEHÅLLER

Finca Botanica Farm Collection innehåller fyra ovanliga, exotiska 
eteriska oljor som är tillverkade av växter som odlas på Young Livings 
gård och destilleri Finca Botanica i Chongon, Ecuador: Incan Melissa, 
Paicotea, Ecuadorian Ylang Ylang och Palo Santo.

Gården och destilleriet Finca Botanicas uppbyggnad var ett av 
D. Gary Youngs favoritprojekt. Det unika mikroklimatet i den här 
regionen i Ecuador innebär att gårdens bördiga jord kan odlas året 
om. Gården är omgiven av frodig grönska. I dag odlar Young Living 
på drygt 800 hektar på Finca Botanica och producerar där flera 
unika eteriska oljor, varav fyra ingår i den här kollektionen. Den firar 
gårdens unika biologiska mångfald och belyser Young Livings stora 
engagemang i hållbarhet och etiska inköp. Njut av denna bukett av 
exotiska oljor och deras fördelar, både var för sig och tillsammans.
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För mer information, inklusive varningar, vänligen 
se individuella produktbeskrivningar och etiketter.

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för 
utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Rådgör med läkare före användning 
om du är gravid, ammar, tar någon medicin eller 
har någon sjukdom. Använd inte Incan Melissa 
under graviditeten. Bör inte användas av barn 
under 6 år utan att först rådgöra med en läkare.

VARNINGANVÄNDNING

• Skapa en frisk, tropisk, trä- och blomdoftsblandning 
genom att kombinera några droppar av varje eterisk 
olja som ingår i den här kollektionen och omge dig 
med dofterna av Ecuador.

• Blanda Incan Melissa med din Young Living Bath and 
Shower Gel Base eller oparfymerade kastilientvål för 
att skapa en citronfräsch duschkräm eller handtvål.

• Blanda Paicotea med citrus- eller barrträdsoljor 
såsom Orange, Northern Lights Black Spruce eller 
Idaho Grand Fir i en roll-on-flaska och fyll på med 

Young Living V-6® Vegetable Oil Complex för att 
skapa en rik, robust parfym.

• Sätt Ecuadorian Ylang Ylang i oparfymerad hudkräm 
eller Young Living V-6® Vegetable Oil Complex och 
använd den för att skämma bort dig själv med en 
lyxig, återfuktande hudkräm.

• Applicera Palo Santo under en bönestund, meditation 
eller yoga för att förhöja dina andliga övningar.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

• En kollektion som bara finns tillgänglig hos Young Living och 
som innehåller eteriska oljor från växter som har odlats och 
destillerats på gården Finca Botanica eller som har plockats av 
vilt växande plantor i de ecuadorianska högländerna

• Ingår gör bland andra Incan Melissa och Paicotea – två nya 
eteriska oljor som bara finns att köpa hos Young Living som en 
del av den här kollektionen

• De fyra oljorna i denna kollektion kan användas direkt på huden 
och avnjutas aromatiskt för att ge ditt liv en liten touch av de 
ecuadorianska tropikerna

• Bidrar till den ecuadorianska lokalbefolkningens försörjning 
genom att Young Living anlitar dem för att samla in växtdelar av 
vilt växande palo santo, paicotea och ocotea.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
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Incan Melissa
Olja av Lippia alba* (anisverbena)

Kan innehålla: citral**, citronellol**, geraniol**, limonen**, 
linalool**

Paicotea
Olja av Ocotea aciphylla* (paicotea)

Kan innehålla: cinnamal**, kanelalkohol**

Ecuadorian Ylang Ylang
Olja av blommor från Cananga odorata* (ecuadoriansk 
ylang ylang)

Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, 
bensylsalicylat**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limonen**, linalool**

Palo Santo
Olja av Bursera graveolens* (palo santo)

Kan innehålla: limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

INGREDIENSER
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