Català

Col·lecció
Sinèrgia
Essència

ARCHITECTURE
Wabi-Sabi
Sàndal

Fragància càlida i allenyada, que proporciona una perspectiva més elevada al contemplar la
vida. Ajuda a relativitzar els problemes i constitueix una atmosfera íntima i harmoniosa adient
per als espais més personals.

Fitxa Tècnica
Nom Científic: Santalum Album

Utilitats:

Propietats:

·Tònic Sexual
·Harmonitzador
·Relaxant

·Afrodisíac
·Comoditat articular i venosa
·Harmonia i equilibri
·Neteja pulmonar
Fragància:
exòtica.

Dolça,

allenyada,

D’on s’extreu:

intensa,

S’extreu de la fusta de l’arbre anomenat ‘Santal’,
mitjançant un procés de destil·lació de la pròpia
fusta.

Precaucions: Cap contradicció és coneguda
a dosis recomanades.

Descripció i Evolució de l’oli essencial de Sàndal:
El sàndal és una essència que es troba en un petit arbre originari de l’Índia, el qual s'alimenta
parasitant les arrels de les altres espècies que l'envolten.

A l'Índia ha sigut sempre una essència molt utilitzada, especialment en àmbits relacionats amb
l'erotisme i la intimitat. Crescut a la regió de Mysore, ha sigut considerada com el millor sàndal
existent. També es troba present en diferents fragments de les sagrades escriptures de
l'hinduisme, en particular, és força coneguda la seva presència en la faula de Ganaesh i Shiva,
ja que aquest primer havia estat creat per Parvati conformat amb ungüents de sàndal i perfums.
A Al-Andalus, el sàndal també era recollit dins la literatura, especialment en l'àmbit de la poesia,
on s'exclamaven les grans propietats aromàtiques d'aquesta essència i el valor en aquests
termes del seu oli essencial.
El sàndal, també va ser un dels materials de referència en la història de la constitució de la
ciutat de Sevilla, en la qual es diu que el rei Alfons VI l'any 1807 va jugar una partida d'escacs
amb el visir Ibn'Ammâr, en un tauler elaborat amb eben i sàndal. Qui guanyés conservaria el
tauler, i el perdedor hauria de concedir-li un desig, el visir va guanyar al rei i li demanà
l'alçament de la ciutat de Sevilla com a desig, aquest li fou concedit.

