
Palo Santo

Produktsammanfattning
Palo Santo är en exotisk eterisk olja som 
destilleras av Gary Young på Finca Botánica 
Aromática, Young Livings odling i Ecuador. 
Palo Santo har en långvarig tradition bland 
den amerikanska ursprungsbefolkningen som 
använde växten för att rena själen från negativ 
energi.

Produktens bakgrund
Palo Santo är en Young Living Therapeutic Grade™ 
eterisk olja som skördas i Sydamerika. Den tillhör 
samma botaniska familj som virak. Palo Santo 
är traditionellt känd som en andlig olja och dess 
spanska namn betyder bokstavligen heligt träd. 
Inkafolket använde den eteriska oljan från Palo 
Santo i tusentals år för att rena själen från negativ 
energi. Endast grenar och stammar som fallit 
naturligt samlas in, inga levande träd avverkas 
eller skördas.

Huvudfördelar
+ Renar själen från negativa energier.

+ Doften främjar meditation och djup 
koncentration.

Användning
+ Använd i en Young Living aromaspridare för 

att förhöja meditationsstunder.

+ Massera in 2–3 droppar på leder för att 
minska skelettvärk.

+ Stryk på 2–3 droppar på mindre bulor eller 
blåmärken.

+ Använd i tillägg till vanliga hudvårdsrutiner.

+ Använd som parfym för att bli av med negativ 
energi.

Kompletterande produkter
+ Copaiba eterisk olja

+ RutaVaLa™ eterisk oljeblandning

+ Eucalyptus Blue™ eterisk olja

Visste du detta?
+ Den eteriska oljan Palo Santo är rik 

på hälsofrämjande seskviterpener, 
monoterpener, alfa-pinener och limonen.

+ Palo Santo kommer från samma familj som 
virak. I likhet med virak är Palo Santo känt för 
sin upplyftande förmåga på humöret.

+ Palo Santo-trä mognar en tid efter det 
att trädet har dött och utvecklar kemiska 
egenskaper som ger en kraftfull eterisk olja. 
Samma kemiska egenskaper finns inte i 
avsågade grenar eller fällda träd.

+ Det sägs att det heliga Palo Santo-trädets 
andar finns i den eteriska oljan och det är 
anledningen till att oljan är så kraftfull.

Varning!
Risk för hudkänslighet.

Personer som är gravida eller har en medicinsk 
åkomma måste rådfråga sjukvårdspersonal före 
användning
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