
SACRED SANDALWOOD

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

HUVUDINGREDIENSER

UPPLEV
 

Produktstorlek 5 ml Artikelnummer 30733

Den här sandelträsorten kommer från Indien och 
ångdestilleras på vår samarbetsgård i Australiens vildmark 
som säkerställer oljans renhet och äkthet. Den eteriska oljan 
Sacred Sandalwood har en upplyftande, varm och söt doft 
och är samtidigt bra för huden.

• En varm, träaktig och söt doft. 
• Främjar hud med lyster. 
• Passar bra vid yoga och meditation för att inspirera 

till passion, självförtroende och klarhet.
• Berikar dina hud- och hårprodukter. 

• Eterisk olja av äkta sandelträ

Sandelträ är en populär basnot i många parfymer 
och dofter. Dess varma och träaktiga doft passar 
perfekt i spabehandlingar, när man kopplar av och 
när man yogar eller mediterar. Den kan också främja 
naturlig lyster på frisk hud och minska fina linjer och 
svullnader.

• Tillsätt 1–2 droppar i en dagkräm för att främja 
strålande hy. 

• Applicera ovanför hjärtat eller på handlederna för att 
njuta av den varma doften. 

• Blanda 2–3 droppar med Young Living V-6® och ge 
dig själv en avkopplande massage. 

• Sprid oljan när du mediterar för att känna större 
andlighet. 

Förvaras oåtkomligt 
för barn. Rådgör med 
läkare före användning 
om du är gravid, 
ammar, tar någon 
medicin eller lider av en 
sjukdom.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

         

VARNING                   

PRODUKTBAKGRUND

INGREDIENSER

Santalum album-olja 
(äkta sandelträ)*
*100 % ren eterisk olja

 

Eterisk sandelträolja har länge uppskattats tack vare dess hudvårdande egenskaper och förföriska doft och 
har länge använts i spirituella ceremonier. Den är kanske ännu mer populär idag än den var i forna tider. På 
grund av dess popularitet förfalskas indisk sandelträolja ofta på den växande svarta marknaden. För att få den 
allra renaste och mest äkta olja det bara går kommer Young Livings eteriska olja Sacred Sandalwood från den 
ursprungliga arten Santalum album som flyttas från ursprungslandet Indien till vår samarbetsgård i Australien 
som har ett liknande landskap och klimat. Den australienska gården följer våra strikta Seed to Seal®-riktlinjer och 
har ett prisbelönt hållbarhetsarbete för att skydda denna eftertraktade olja.


