
• Tem um aroma calmante e relaxante.

• Realça a aparência de uma pele com um aspeto saudável.

• Contém o componente principal alfa-pineno.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

USOS SUGERIDOS

• Aplica-o topicamente à noite para ajudar a 
promover um ambiente relaxante.

• Adiciona-o a Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex e utiliza-o numa massagem para 
promover um aroma calmante agradável.

• Utiliza-o com o teu produto de limpeza facial diário 
ou aplica-o diretamente na pele após a limpeza 
para ajudar a realçar a aparência de uma pele 
com um aspeto saudável. Esfrega-o nas plantas 
dos pés ou na nuca como parte da tua rotina 
noturna.

O óleo essencial de verga-de-ouro (Solidago canadensis) 
é destilado a vapor a partir da planta com flores amarelas 
que cresce de forma abundante na América do Norte. Com 
o componente principal alfa-pineno, este óleo essencial 
tem vários benefícios, como a capacidade de promover a 
aparência de uma pele com um aspeto saudável e criar um 
ambiente calmante e relaxante quando é inalado.

O seu aroma intenso e floral é o companheiro perfeito para as 
práticas espirituais, ajudando a acalmar o corpo e a mente. 
O aroma de Goldenrod transformará qualquer divisão num 
retiro relaxante e pode ser inalado diretamente do frasco para 
desfrutar de uns momentos de sonho em qualquer lado.

Tamanho: 5 ml Código: 36944

GOLDENROD



Dilui 1 gota com 1 gota de Young Living V-6® 
Vegetable Oil Complex ou azeite e aplica-o na 
zona desejada, conforme necessário.

INGREDIENTES

Manter fora da vista e do alcance das crianças.  
Apenas para uso externo. Manter longe dos olhos 
e 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.

PRECAUÇÕESINSTRUÇÕES

GOLDENROD

A planta de verga-de-ouro tem flores de cor amarela brilhante 
e pertence à família botânica das asteráceas. O seu nome 
científico, solidago, provém do termo latino "solidare" 
que significa "fortalecer". A planta pode ser encontrada 
maioritariamente na América do Norte, mas algumas 
variedades também podem ser encontradas na Europa. 
Cresce bem em zonas abertas como prados, pradarias, 
savanas e montanhas e pode ser encontrada na quinta 
Whispering Springs da Young Living, em Mona, no Utah.

HISTÓRIA DO PRODUTO

Extrato da flor/folha/caule de Solidago canadensis* 
(Verga-de-ouro).

Pode conter: limoneno**, linalol**.

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


