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Toate cuvintele care conțin simbolul de marcă în curs de înregistrare sau marcă înregistrată sunt mărci în curs de înregistrare sau mărci înregistrate ale companiei dōTERRA Holdings, LLC.

• Favorizează aspectul sănătos și neted al pielii.

• Aroma cu efect de echilibrare și stabilizare a 
uleiului de santal îți va îmbunătăți dispoziția.

• Mult apreciat tradițional pentru utilizarea prin 
ardere în timpul practicilor de meditație din 
întreaga lume, cu scopul de a crește nivelul de 
mindfulness.
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Sandalwood (Santal)
Santalum album 5 ml

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Santalul indian este mult apreciat pentru utilizarea prin 
ardere în timpul practicilor de meditație din întreaga lume, 
cu scopul de a crește nivelul de mindfulness. La fel ca 
santalul hawaiian, santalul indian sprijină starea de bine și 
are efecte bene� ce asupra dispoziției. Combină uleiul de 
Santal cu alte uleiuri esențiale ca Levănțică și Portocală 
sălbatică și masează pe piele pentru a induce sentimente 
de calm și relaxare.

UTILIZĂRI
• Aplică una sau două picături pe părul ud, pentru a-l 

hidrata și a-i conferi o strălucire de mătase.

• Adaugă două picături la o baie � erbinte, pentru a 
facilita relaxarea.

• Adaugă două picături la un tratament facial cu aburi, 
pentru a hidrata pielea și a-i conferi un aspect întinerit.

• Amestecă Santal, Mentă și Tea Tree (Melaleuca) într-o 
cremă de ras făcută în casă.

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. Doar pentru uz extern.

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.


