
• Oleorresina de baunilha pura com certificado 
Seed to Seal® em óleo de coco fracionado

• Aroma quente, rico e doce

• Aroma equilibrado 

• Aroma calmante

• Amacia e hidrata a pele e o cabelo

• Combina perfeitamente com os óleos essenciais

• Cria uma sensação reconfortante e acolhedora 
quando é aplicada 

• Quando é inalada evoca memórias agradáveis com 
o seu aroma nostálgico

• Contém os componentes naturais vanilina e ácido 
vanilínico

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Com o seu aroma quente, rico e ligeiramente doce, a baunilha 
é uma das fragrâncias mais populares e reconhecíveis em todo 
o mundo por uma razão. A oleorresina Vanilla, exclusiva da 
Young Living, tem um caráter suave e acolhedor com um aroma 
equilibrado que evoca memórias agradáveis quando é aplicada 
de maneira tópica.

Extraída de vagens de baunilha que se cultivam na região 
norte-ocidental do Madagáscar, a nossa oleorresina pura, obtida 
eticamente, foi elaborada através de um método de extração 
único desenvolvido pela Young Living. Este processo ajuda a que 
a nossa oleorresina Vanilla retenha o seu aroma rico e clássico e 
combina perfeitamente com os óleos essenciais da Young Living. 
Obter a oleorresina de baunilha adequada implica a eliminação 
do álcool etílico de origem natural de beterraba sacarina 
francesa, momento no qual o produto é processado com óleo de 
coco fracionado. Embora muitos produtos de baunilha que se 
encontram no mercado sejam sintéticos, a oleorresina Vanilla da 
Young Living é pura e foi testada de modo a cumprir com o nosso 
compromisso de garantia de qualidade Seed to Seal®.

Vanilla tem um aroma puro e rico que pode mudar ligeiramente, 
dependendo da forma como é utilizada. Também realça e 
complementa uma variedade de fragrâncias. Aplica Vanilla 
para promover uma sensação reconfortante e acolhedora e 
para desfrutares da sua fragrância calmante. Mistura-a ou 
combina-a com os teus óleos essenciais favoritos da Young 
Living para criares a tua própria fragrância pessoal.

Tamanho: 5 ml Código: 35113

VANILLA



• Cria um ambiente quente e reconfortante com 
a fragrância calmante de Vanilla

• Utiliza-a como aroma de base para criar fragrâncias 
para a tua casa com Cinnamon Bark, Ylang Ylang, 
Orange ou qualquer um dos teus óleos favoritos

• Combina Vanilla com os teus óleos essenciais favoritos 
e cria uma fragrância pessoal

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.

Extrato de fruto de Vanilla planifolia (Baunilha) 
e triglicérido caprílico/cáprico (Óleo de coco fracionado)

Oleorresina pura de baunilha em óleo de coco fracionado

USOS SUGERIDOS

PRECAUÇÕES INGREDIENTES

INSTRUÇÕES

Aplicar na zona desejada. Em caso de 
sensibilidade, diluir conforme necessário em 
Young Living V-6® Enhanced Vegetable Oil 
Complex.

VANILLA

Vanilla obtém-se a partir de Vanilla planifolia, uma orquídea que 
produz grandes vagens de sementes de baunilha. O processo de 
produção de baunilha é extenso, uma vez que o amadurecimento 
da videira pode demorar até quatro anos. A videira produz flores 
de orquídea que duram apenas 24 horas e devem ser polinizadas 
à mão entre 8 a 12 horas para que as vagens cresçam. Processo 
completo: cultivo, polinização, secagem, cura e preparação 
para exportação, demora cerca de um ano.

Vanilla da Young Living não é exatamente um extrato ou um 
absoluto, os quais contêm, na sua maior parte, álcool e não se 
misturam bem com os óleos essenciais. Depois de se dar conta 
destas falhas na maioria dos extratos e absolutos de baunilha, 
o D. Gary Young Research Institute esforçou-se para encontrar 
um produto de baunilha que cumprisse com o nosso compromisso 
de garantia de qualidade Seed to Seal® e que combinasse bem 
com os nossos óleos essenciais. Investigaram durante mais de 
um ano para encontrar o produto adequado e, utilizando um 
método de extração único com a oleorresina de baunilha e o 
óleo de coco fracionado, finalmente encontraram uma baunilha 
que não só é pura mas também combina perfeitamente com os 
óleos essenciais.

HISTÓRIA DO PRODUTO


