
SACRED SANDALWOOD

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

EXPERIENȚĂ

Volumul produsului 5 ml Articol nr. 30733

Această specie de lemn de santal e originară din India și este distilată cu 
aburi la ferma noastră parteneră din stepa nordică tropicală a Australiei 
pentru ca să putem garanta autenticitatea și puritatea uleiului.  Uleiul 
esențial Sacred Sandalwood oferă o aromă înălțătoare, caldă și dulce, care e 
benefică pentru piele. 

• Aromă caldă, dulce, lemnoasă. 
• Susține aspectul strălucitor al pielii tale.  
• Complementează sesiunea de yoga sau meditația 

pentru a inspira pasiune, încredere în sine și claritate. 
• Îmbunătățește produsele tale preferate de îngrijire a 

pielii și a părului.  

• Uleiul esențial Sacred Sandalwood

Lemnul de santal este o notă de bază populară 
pentru parfumuri.  Aroma sa deosebit de caldă 
și lemnoasă este completarea perfectă pentru 
tratamente de spa, relaxare, yoga și meditație.  
Poate ajuta, de asemenea, la sporirea strălucirii 
naturale a pielii cu aspect sănătos și la reducerea 
aspectului liniilor fine și a ochilor umflați. 

• Adaugă 1-2 picături în crema ta hidratantă pentru o 
piele cu un aspect strălucitor.  

• Aplică câteva picături pe inimă și pe încheieturi 
pentru a te bucura de aroma sa caldă, senzuală.  

• Amestecă 2-3 picături cu complexul de uleiuri 
vegetale Young Living V-6® pentru un masaj relaxant. 

• Difuzează-l în timpul meditației pentru a promova 
spiritualitatea.  

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune 
medicală, consultă un cadru 
medical înainte de folosirea  
acestui produs. 

UTILIZĂRI        AVERTISMENTE                  

CONTEXTUL PRODUSULUI

INGREDIENTE: Santalum album  (Ulei de lemn de santal sacru)* 
*Ulei esențial 100% pur 

 

Uleiul esențial de lemn de santal e prețuit de mult timp pentru proprietățile sale benefice pentru piele, aroma 
sa seducătoare și pentru utilizarea sa în ceremoniile spirituale.  Lemnul de santal este probabil mai căutat 
acum decât era în Antichitate.  Datorită acestui fapt, puritatea uleiului de lemn de santal indian este deseori 
compromisă din cauza unei piețe negre în continuă expansiune. 

Pentru a ne asigura că furnizăm cel mai pur și autentic ulei, uleiul esențial Sacred Sandalwood de la Young 
Living provine din specia pură Santalum album transplantată din țara sa originală din India în ferma noastră 
parteneră din Australia, care are un climat și un relief similar.  Plantația australiană respectă regulile noastre 
stricte Seed to Seal® și menține măsuri de sustenabilitate premiate pentru a proteja acest ulei foarte căutat. 


