
SACRED SANDALWOOD

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

GŁÓWNE SKŁADNIKI

DZIAŁANIE

Pojemność 5 ml Kod produktu: 30733

Ta odmiana drewna sandałowego pochodzi z Indii i jest destylowana parowo 
na naszej partnerskiej farmie w północnej, tropikalnej części Australii, aby 
zapewnić jej autentyczność i czystość. Olejek eteryczny Sacred Sandalwood 
ma ożywczy, ciepły, drzewny i słodki aromat, oferując jednocześnie różnorodne 
korzyści dla skóry.

• Ciepły, drzewny, słodki aromat. 
• Zapewnia promienny wygląd skóry. 
• Uzupełnia sesję jogi lub medytacji, 

wyzwalając pasję oraz poczucie 
pewności siebie i jasności umysłu.

• Wzmacnia działanie produktów do 
pielęgnacji skóry i włosów. 

• Olejek eteryczny z sandałowca białego

Drzewo sandałowe to rozpoznawalna nuta bazowa 
wielu perfum i zapachów. Jego wyraźnie ciepły 
i drzewny aromat jest idealnym uzupełnieniem 
pielęgnujących zabiegów spa, czasu relaksu, jogi  
i medytacji. Może również pomóc wydobyć 
naturalny blask, nadając skórze zdrowy wygląd  
i zmniejszając obrzęk i widoczność zmarszczek.

• Dodaj 1-2 krople do stosowanego na co dzień kremu 
nawilżającego, aby nadać skórze promienny wygląd. 

• Wmasuj w okolicy serca lub na nadgarstki, aby 
rozkoszować się ciepłym, zmysłowym aromatem. 

• Dodaj 2-3 krople do produktu Young Living V-6®,  
aby wzmocnić relaksujące działanie masażu. 

• Rozpylaj podczas medytacji w celu zwiększenia 
duchowych doznań. 

Przechowuj poza zasięgiem 
dzieci. W przypadku 
ciąży, karmienia piersią, 
przyjmowania leków lub 
choroby przed użyciem 
produktu należy  
skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB UŻYCIA    ŚRODKI OSTROŻNOŚCI                  

INFORMACJE O PRODUKCIE

SKŁADNIKI

Olejek z drewna sandałowca białego (Santalum album)* 
*100% czysty olejek eteryczny

 

Olejek eteryczny z drzewa sandałowego jest od dawna ceniony ze względu na swoje korzystne dla skóry 
właściwości, uwodzicielski aromat i zastosowanie podczas duchowych ceremonii. Obecnie cieszy się jeszcze 
większą popularnością niż w dawnych czasach. To właśnie dlatego czystość indyjskiego olejku eterycznego  
z drzewa sandałowego jest często wątpliwa ze względu na czarny rynek. Aby zapewnić najczystszy i najbardziej 
autentyczny olejek, pozyskujemy go z nieskazitelnie czystego gatunku sandałowca białego (Santalum album), 
przeniesionego z rodzimego środowiska w Indiach do naszego partnerskiego gospodarstwa w Australii, które ma 
podobny krajobraz i klimat. Australijska plantacja przestrzega naszych surowych wytycznych Seed to Seal®  
i stosuje wielokrotnie nagradzane środki zrównoważonego rozwoju w celu ochrony tego cenionego olejku.


