
• Stejná veselá, citrusová směs esenciálních olejů byla 
použita v pěnovém mýdle Lushious Lemon Foaming 
Hand Soap

• Obsahuje esenciální olej z myrtovníku citronového, 
který je známý pro svou vůni a schopnost čistit 
pokožku

• Součástí je také esenciální olej z ylang ylang, který je 
známý pro svou veselou, květinovou vůni

• Má sladkou, citrusovou vůni s květinovými a mátovými 
podtóny

• Esenciální olej z myrtovníku citronového: esenciální 
olej z myrtovníku citronového, běžně známý jako „král 
citronových bylinek“, obsahuje nejvyšší množství 
přirozeně se vyskytující složky citrál, která poskytuje 
svěží, povznášející vůni a čisticí schopnosti.

• Esenciální olej z citronu: esenciální olej z citronu má 
svěží, povznášející vůni, která čistí vzduch a omezuje 
pachy, když jej použijete aromaticky.

• Esenciální olej z ylang ylang: esenciální olej z ylang 
ylang podporuje zdravý vzhled pokožky a lesklé vlasy 
a má vůni, která nastolí náladu pro romantiku.

• Esenciální olej z máty klasnaté: esenciální olej z máty 
klasnaté poskytuje aromatickou útěchu v době 
příležitostného neklidu, když jej vdechujete nebo jej 
nanesete lokálně.

• Esenciální olej z eukalyptu kulatoplodého: esenciální 
olej z eukalyptu kulatoplodého obsahuje eukalyptol, 
který vytváří svěží prožitek z dýchání, když jej 
vdechujete, a vytváří povznášející pocit na pokožce, 
když jej nanesete lokálně.

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

HLAVNÍ SLOŽKY

Povznášející, šťavnatá vůně naší směsi esenciálních olejů 
Lushious Lemon prostoupí váš prostor veselím. Díky jasným, 
citrusovým tónům myrtovníku citronového a  citronu, svěží 
a  květinové vůni ylang ylang a  chladivé, povznášející vůni 
máty klasnaté a eukalyptu kulatoplodého je náš esenciální olej 
Lushious Lemon perfektní, když ho použijete jako každodenní 
vůni nebo když ho zkombinujete s vaším sprchovým gelem, aby 
vám na začátku dne poskytl probuzení.

Velikost produktu 15 ml Položka č. 37323

LUSHIOUS LEMON



• Vdechujte olej Lushious Lemon pro aromatickou, 
odpolední připomínku slunných dní.

• Začleňte tuto veselou, luxusní vůni do vaší jedinečné, 
osobní vůně.

• Přidejte ho do oleje Young Living V-6® Vegetable 
Oil Complex v lahvičce s kuličkovým aplikátorem 
a naneste lokálně na hrudník a temeno hlavy.

POKYNY

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. 
Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. Pokud jste těhotná, 
kojíte, berete léky nebo trpíte nějakou nemocí, před 
použitím kontaktujte lékaře. Po aplikaci nevystavujte 
pokožku po 12 hodin přímému slunečnímu nebo 
ultrafialovému záření.

Olej z květů ylang ylang (Cananga odorata*), olej z listů 
eukalyptu kulatoplodého (Eucalyptus globulus*), olej z listů 
myrtovníku citronového (Backhousia citriodora*), olej 
z kůry citronu (Citrus limon*), výtažek z listů máty klasnaté 
(Mentha spicata*)

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, 
benzyl salicylát**, citrál**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej 
**Přírodní složky esenciálních olejů

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ

SLOŽENÍ

LUSHIOUS LEMON

Naše směs esenciálních olejů Lushious Lemon, která je osobitou 
vůní od Young Living, obsahuje esenciální olej z citronu, který 
je lisován za studena z  plodů rostoucích na spolupracující 
farmě Amanzi Amahle v Jihoafrické republice. Obsahuje rovněž 
esenciální olej z myrtovníku citronového, který je extrahován parní 
destilací listů myrtovníku. Tyto dva esenciální oleje tvoří sladkou, 
oslnivě jasnou vůni vhodnou pro jakýkoli prostor. Květinový olej 
z ylang ylang se získává z rostlin rostoucích na Madagaskaru 
a  chladivý olej z  máty klasnaté a  eukalyptu kulatoplodého 
doplňuje vůni a dodává jí náznak bylinné hloubky. Projasněte 
váš den a osvěžte vaši pokožku díky povznášející, citrusové vůni 
směsi esenciálních olejů Lushious Lemon od Young Living.

PŮVOD PRODUKTU

Naneste na požadované oblasti. V  případě 
citlivosti zřeďte 15  kapek v  10  ml oleje Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex.


