
• Are o aromă liniștitoare și relaxantă

• Îmbunătățește aspectul sănătos al pielii

• Include constituentul cheie alfa-pinene

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Se aplică la nivel local seara pentru a ajuta la 
crearea unui mediu relaxant.

• Adaugă-l în complexul de uleiuri vegetale Young 
Living V-6® și folosește-l pentru un masaj cu o 
aromă plăcută, calmantă.

• Folosește-l împreună cu spălarea zilnică a feței sau 
aplică-l pe piele direct după spălare pentru a ajuta 
la îmbunătățirea aspectului sănătos al pielii.

• Freacă-l pe tălpile picioarelor sau pe ceafă,  
ca parte a rutinei de seară.

Uleiul esențial de sânziană de grădină (Solidago canadensis) 
este distilat cu aburi din planta cu flori galbene care crește 
din abundență în America de Nord. Cu constituentul cheie 
alfa-pinen, acest ulei esențial are o serie de beneficii, inclusiv 
capacitatea de a susține aspectul sănătos al pielii și de a  
crea un mediu calmant și relaxant atunci când este inhalat.

Aroma puternică și florală a sânzianei de grădină este 
tovarășul perfect al practicilor spirituale pentru a te ajuta să 
îți calmezi corpul și mintea. Aroma sânzianei de grădină va 
transforma orice cameră într-un refugiu relaxant și poate fi 
inhalată direct pentru o reverie instantanee în timp ce ești în 
mișcare.

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 36944

GOLDENROD



Diluează 1 picătură cu 1 picătură de Young Living 
V-6® Vegetable Oil Complex sau de ulei de 
măsline și aplică pe zona dorită, la nevoie.

INGREDIENTE 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern.  A se ține departe de ochi și de membranele 
mucoase.  Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune medicală, 
consultă un cadru medical înainte de folosirea 
acestui produs. 

AVERTISMENTEINSTRUCȚIUNI

SÂNZIANĂ DE GRĂDINĂ

O plantă înfloritoare cu vârfuri galbene strălucitoare,  
sânziana provine din familia botanică Asteraceae.  
Denumirea sa științifică, Solidago, provine din cuvântul latin 
solidare, care înseamnă "a întări". Planta se găsește cel 
mai adesea în America de Nord, dar unele specii se găsesc 
și în Europa. Crește bine în zone deschise, cum ar fi pajiști, 
preerii, savane și munți, și o poți găsi la ferma Young Living's 
Whispering Springs din Mona, Utah!

CONTEXTUL PRODUSULUI

Solidago canadensis* (Extract de floare/ frunză/ tulpină 
de sânziană de grădină)

Poate conține: Limonene **, Linalool **.

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


