
• Samaa kirkasta eteeristä sitrusöljyseosta käytetään 
tuotteessa Lushious Lemon Foaming Hand Soap

• Sisältää eteeristä sitruunamyrttiöljyä, joka on  
tunnettu tuoksustaan ja ihoa puhdistavista 
ominaisuuksistaan

• Sisältää eteeristä tuoksuilangiaöljyä, joka on tunnettu 
iloisesta kukkaisaromistaan

• Makea, sitruksinen aromi kukkais- ja 
minttupohjasävyillä

• Eteerinen sitruunamyrttiöljy: Eteerinen 
sitruunamyrttiöljy, joka tunnetaan sitruunayrttien 
kuningattarena, sisältää suurimman pitoisuuden 
luonnossa esiintyvää sitraalia, jolla on raikas, piristävä 
aromi ja puhdistavia ominaisuuksia.

• Eteerinen sitruunaöljy: Eteerisellä sitruunaöljyllä 
on raikas, virkistävä aromi, joka puhdistaa ilmaa ja 
poistaa hajuja, kun sitä käytetään aromaattisesti.

• Eteerinen tuoksuilangiaöljy: Eteerinen tuoksuilangiaöljy 
edistää terveen näköistä ihoa ja kiiltäviä hiuksia, ja sen 
rauhoittava aromi saa mielen romanttiseksi.

• Eteerinen viherminttuöljy: Eteerinen viherminttuöljy 
antaa aromaattista lohtua satunnaiseen ahdistukseen, 
kun sitä hengitetään  tai levitetään ulkoisesti.

• Eteerinen Eucalyptus Globulus -öljy: Eteerinen 
Eucalyptus Globulus -öljy sisältää eukalyptolia, joka 
antaa virkistävän hengityskokemuksen hengitettäessä 
ja virkistävän tuntemuksen iholla, kun sitä käytetään 
ulkoisesti.

OMINAISUUDET JA EDUT

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

Eteerisen Lushious Lemon -öljysekoituksen virkistävän kirpeä 
aromi täyttää huoneesi ilolla. Lushious Lemonin kirkkaat 
sitruunamyrtin ja sitruunan sitrusvivahteet, tuoksuilangian 
raikkaan kukkainen tuoksu ja vihermintun ja Eucalyptus 
Globuluksen viileän kutsuva aromi tekevät siitä täydellisen 
käytettäväksi päivittäisenä tuoksuna tai yhdistettäväksi 
lempisuihkusaippuasi kanssa ihanteellista päivän aloitusta 
varten.

Tuotteen koko 15 ml Tuotenumero 37323

LUSHIOUS LEMON



• Hengitä Lushious Lemonin aromeja ja muistele 
aurinkoisia päiviä

• Tee siitä kirkas ja ylellinen osa tunnusomaista 
tuoksuasi.

• Lisää sitä Young Living V-6® -perusöljyn kanssa roll-
on-pulloon ja levitä ulkoisesti rintakehälle ja päälaelle.

KÄYTTÖOHJEET

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain ulkoiseen 
käyttöön. Vältä tuotteen joutumista silmiin ja 
limakalvoille. Jos olet raskaana, imetät tai jos sinulla on 
lääkitys tai diagnosoitu sairaus, kysy terveydenhuollon 
ammattilaiselta ennen tuotteen käyttöä sen 
soveltuvuudesta sinulle. Vältä suoraa auringonvaloa tai 
ultraviolettisäteitä levitysalueella 12 tunnin ajan.

Cananga odorata* (tuoksuilangia) -kukkaisöljy, 
Eucalyptus globulus* (Eucalyptus globulus) -lehtiöljy, 
Backhousia citriodora* (sitruunamyrtti) -lehtiöljy, Citrus 
limon* (sitruuna) -kuoriöljy, Mentha spicata* (viherminttu) 
-lehtiuute

Saattaa sisältää seuraavia: bentsyylialkoholi**, 
bentsyylibentsoaatti**, bentsyylisalisylaatti**, sitraali**, 
citronelloli**, eugenoli**, farnesoli**, geranioli**, 
isoeugenoli**, limoneeni**, linalooli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy 
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

EHDOTETTU KÄYTTÖ

HUOMIOITAVAA

AINESOSAT

LUSHIOUS LEMON

Eteerinen Lushious Lemon -öljysekoitus, tunnettu Young 
Living -tuoksu, sisältää eteeristä Lemon-öljyä, joka on 
kylmäpuristettu Etelä-Afrikassa sijaitsevassa Amanzi Amahle 
-maatalousosuuskunnassa kasvatetuista hedelmistä, sekä 
eteeristä sitruunamyrttiöljyä, joka on uutettu höyrytislatuista 
myrtin lehdistä. Nämä kaksi eteeristä öljyä yhdistyvät 
makeaksi, huikaisevan eloisaksi tuoksuksi. Madagaskarilla 
kasvaneista kasveista saatu tuoksuilangia sekä viherminttu ja 
Eucalyptus Globulus pyöristävät aromia ja lisäävät ripauksen 
yrttistä syvyyttä. Piristä päivääsi ja raikasta ihoasi Young 
Livingin eteerisen Lushious Lemon -öljysekoituksen virkistävällä 
sitruksisella aromilla.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Levitä haluamallesi ihoalueelle. Jos ihosi on herkkä, 
laimenna 15 tippaa öljyä 10 ml:aan Young Living V-6®-
öljyä.


