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Hawaiian Sandalwood 
(Santal hawaiian)
Santalum paniculatum 5 ml

• Celebru pentru proprietățile sale calmante 
bene� ce, uleiul de Santal hawaiian ajută la 
obținerea unui ten neted, cu aspect sănătos.

• Ajută la obținerea unui ten cu aspect întinerit, prin 
reducerea imperfecțiunilor pielii.

• Utilizat frecvent la meditație și yoga, datorită 
proprietăților sale de echilibrare și stimulare prin 
uz extern.

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Obținut prin mijloace durabile din Insula Mare din Hawaii, 
uleiul de santal hawaiian are proprietăți calmante și conferă 
tenului un aspect întinerit. Uleiul de santal aduce 
importante bene� cii pentru piele, � ind la mare căutare în 
industria produselor pentru îngrijirea corpului și a tenului. 
Acest ulei esențial bogat, cu parfum dulce, este utilizat de 
mii de ani pentru inducerea calmului. Proprietățile sale de 
echilibrare și stimulare a bunei dispoziții îl fac uleiul ideal 
pentru masaj. 

UTILIZĂRI
• Aplică 1-2 picături pe părul ud, pentru a-l hidrata și a-i 

conferi o strălucire de mătase după uscare.

• Folosește-l zilnic, la nevoie, pentru acțiunea sa de 
echilibrare și stabilizare.

• Adaugă 1-2 picături în crema hidratantă sau crema de 
noapte preferată și aplică local pentru a avea un ten 
neted și luminos.

• Aplică-l pe gât și umeri înainte de culcare, pentru a 
induce o senzație de calm.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Pentru masaj, amestecă 5 picături cu 10 ml de ulei cărăuș. 
Pentru baie, amestecă 5 picături cu 5 ml de ulei cărăuș. 
Pentru utilizarea ca parfum, amestecă 1 picătură cu 10 
picături de ulei cărăuș.

PRECAUŢII 
Posibilă sensibilitate cutanată. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Solicită sfatul medicului dacă ești gravidă sau sub 
tratament. A se evita contactul cu ochii, interiorul urechilor 
și zonele sensibile.


