
• Oleorășină pură, certificată Seed to Seal, 
de vanilie în ulei de cocos fracționat 

• Aromă caldă, dulce și bogată

• Aromă echilibrantă 

• Miros calmant

• Hidratează și hrănește pielea și părul

• Se amestecă într-un mod frumos cu uleiuri esențiale

• Creează un sentiment reconfortant și primitor atunci 
când este utilizată 

• Evocă amintiri plăcute cu aroma nostalgică atunci 
când este inhalată

• Conține constituenții naturali ai vanilinei și acidului 
vanilic

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Cu aroma sa caldă, bogată, ușor dulce, vanilia este unul 
dintre cele mai populare și recunoscute parfumuri din întreaga 
lume pentru un motiv. Oleorășina de vanilie exclusivă de la 
Young Living are o mireasmă blândă, primitoare, cu o aromă 
echilibrantă care evocă amintiri plăcute atunci când este 
aplicată local.

Extrasă din păstăi cultivate în regiunea de nord-vest a 
Madagascarului, oleorășina noastră pură de vanilie, obținută 
în mod etic, este realizată cu o metodă de extracție unică 
dezvoltată pentru Young Living. Acest proces ajută vanilia 
noastră să-și păstreze aroma bogată, clasică și să se amestece 
bine, în special cu uleiurile esențiale Young Living. Obținerea 
exactă a oleorășinii de vanilie implică extracția alcoolului etilic 
natural din sfecla de zahăr franceză, moment în care produsul 
este procesat cu ulei de cocos fracționat. În timp ce multe 
produse de vanilie de pe piață sunt sintetice, Young Living 
Vanilla este pură și testată pentru a îndeplini angajamentul 
nostru riguros cu privire la calitate Seed to Seal®.

Vanilia are o aromă pură și bogată, care se poate schimba ușor 
când o utilizezi în moduri diferite. De asemenea, îmbunătățește 
și completează o mare varietate de alte arome. Aplică produsul 
Vanilla pentru a crea o senzație reconfortantă și primitoare 
și pentru a te bucura de aroma sa calmantă în mod natural. 
Amestecă-l cu uleiurile esențiale Young Living preferate pentru 
a-ți crea propriul parfum personalizat.
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VANILLA



• Creează un mediu cald și confortabil cu ajutorul 
aromei calmante a produsului Vanilla.

• Utilizează-l ca notă de bază pentru un parfum de 
cameră și amestecă-l cu ulei de scorțișoară, ylang 
ylang, portocale sau orice alte uleiuri favorite

• Amestecă Vanilla cu uleiurile tale esențiale favorite 
și creează-ți propriul parfum personalizat

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. 

Extract de fructe de Vanilla planifolia (vanilie) și trigliceride 
caprilice/caprice (ulei de cocos fracționat)

Oleorășină pură de vanilie în ulei de cocos fracționat 

UTILIZĂRI RECOMANDATE

AVERTISMENTE INGREDIENTE 

INSTRUCȚIUNI

Aplică pe zona dorită.  În cazul unei 
sensibilități, diluează după caz în Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil 
Complex.

VANILLA

Vanilla este produs din Vanilla planifolia, o orhidee care crește 
păstăi lungi de vanilie. Procesul de obținere a vaniliei este extins, 
deoarece poate dura până la patru ani până la maturarea 
plantei. Planta produce flori de orhidee care durează doar 24 de 
ore și trebuie polenizate manual în decurs de 8 până la 12 ore 
pentru ca păstaia de vanilie să crească. Întregul proces - creștere, 
polenizare, uscare, maturare și pregătire pentru export - durează 
aproximativ un an.

Vanilla de la Young Living nu este un extract sau un absolut, 
ambele conțin în principal alcool și nu se amestecă bine cu 
uleiurile esențiale. După ce a observat aceste greșeli în extractele 
și absolutele comerciale de vanilie, Institutul de Cercetări D. Gary 
Young a lucrat pentru a găsi un produs de vanilie care îndeplinește 
angajamentul de calitate Seed to Seal și care se amestecă bine 
cu uleiurile noastre esențiale. Au căutat timp de peste un an 
pentru a găsi produsul potrivit și folosind o metodă de extracție 
unică de acest gen pentru oleorășina de vanilie și uleiul de cocos 
fracționat, au găsit în cele din urmă o vanilie care nu este doar 
pură, ci se și amestecă frumos cu uleiuri esențiale.

CONTEXTUL PRODUSULUI


