
• Heeft een kalmerende en ontspannende geur

• Geeft de huid een gezondere uitstraling

• Bevat het belangrijke bestanddeel alfa-pineen

KENMERKEN EN VOORDELEN

AANBEVOLEN GEBRUIK

• Breng in de avond aan op de huid om een 
ontspannende sfeer te creëren.

• Verdun met Young Living V-6® Enhanced Vegetable 
Oil Complex en gebruik bij een massage voor een 
aangename en rustgevende geur.

• Voeg toe aan je dagelijkse gezichtsreiniger of breng 
na het wassen van het gezicht direct aan op de 
huid om deze er gezonder uit te laten zien.

• Breng aan op de zolen van de voeten of de nek 
als onderdeel van je avondroutine voordat je gaat 
slapen.

Guldenroede-olie (Solidago canadensis) ontstaat door de gele 
bloemen van de plant die veel in Noord-Amerika voorkomt met 
stoom te distilleren. Het belangrijke bestanddeel alfa-pineen 
draagt bij aan de vele voordelen van deze olie, zo kan deze olie 
gebruikt worden om de huid er gezonder uit te laten zien en 
om een rustige en kalmerende omgeving te creëren als de olie 
ingeademd wordt.

De sterke bloemachtige geur van Goldenrod past perfect bij 
spirituele oefeningen en kan bijdragen aan het kalmeren van 
lichaam van geest. De geur verandert iedere ruimte in een 
ontspannende omgeving en kan direct uit het flesje ingeademd 
worden zodat je ook onderweg ervan kunt genieten.

Inhoud: 5 ml Productnr. 36944

GOLDENROD



Verdun een druppel olie met een druppel  
Young Living V-6® of olijfolie en breng aan  
waar gewenst.

INGREDIËNTEN

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.

WAARSCHUWINGENINSTRUCTIES

GOLDENROD

Guldenroede, een bloeiend kruid met gele bloemen,  
maakt deel uit van de botanische familie Asteraceae.  
De wetenschappelijke naam, Solidago, is afgeleid van het 
Latijnse 'solidare' wat 'versterken' betekent. De plant komt 
vooral veel voor in Noord-Amerika, maar er zijn ook enkele 
soorten in Europa te vinden. De plant groeit goed in open 
gebieden zoals weiden, prairies, savannes en bergen en is 
tevens te vinden op Young Living-boerderij Whispering  
Springs in Mona, Utah.

GESCHIEDENIS

Solidago canadensis (Canadese guldenroede-extract)*

Bevat mogelijk: limoneen**, linalool**

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


