
• Šis gaivus, citrusinis eterinių aliejų mišinys naudojamas 
„Lushious Lemon Foaming Hand Soap“ putojančio 
rankų muilo formulėje

• Sudėtyje yra kvapiųjų citrinmirčių eterinio aliejaus, 
žinomo dėl kvapo ir odos valomųjų savybių

• Sudėtyje yra kvapiųjų kanangų eterinio aliejaus, 
pasižyminčio pozityviai nuteikiančiu žiedų aromatu

• Pasižymi saldžiu, citrusiniu aromatu su mėtinėmis ir 
gėlių natomis

• Kvapiųjų citrinmirčių eterinis aliejus Kvapiųjų 
citrinmirčių eterinis aliejus, dar vadinamas „citrininių 
augalų karaliene“, turi daugiausiai natūraliai 
randamos medžiagos citralio, kuris pasižymi gaiviu, 
pozityviai nuteikiančiu aromatu ir valomosiomis 
savybėmis.

• Citrinų eterinis aliejus: Citrinų eterinis aliejus pasižymi 
gaiviu, maloniai nuteikiančiu aromatu – naudojant jį 
dėl aromato, jis atšviežina patalpas ir pašalina tvaiką.

• Kvapiųjų kanangų eterinis aliejus: Kvapiųjų kanangų 

eterinis aliejus išryškina odos skaistumą ir plaukų 
žvilgesį, o raminantis šio aliejaus aromatas nuteikia 
romantiškai.

• Šaltmėčių eterinis aliejus: Įkvėpus aromato ar tepant 
odą, šaltmėčių eterinis aliejus suteikia palengvėjimą.

• „Eucalyptus Globulus“ eteriniu aliejumi Rutulinių 
eukaliptų eteriniame aliejuje yra eukaliptolio. Šiuo 
aliejumi tepant odą ar jo įkvėpus, palaikomas lengvas, 
darnus kvėpavimas.

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

Pasižymintis gaiviu, energizuojančiu aromatu, aliejų mišinys 
„Lushious Lemon“ padės sukurti džiugią nuotaiką. Dėl citrusinių 
kvapiųjų citrinmirčių ir citrinų aromatinių natų, saldžiųjų kanangų 
natų ir vėsiųjų šaltmėčių ir rutulinių eukaliptų natų... eterinių aliejų 
mišinys „Lushious Lemon“ puikiai tinkamas naudoti vietoje kasdienių 
kvepalų ar įlašinti į pamėgtą kūno prausiklį, kad pasijustumėte 
žvaliau.

Prekės dydis 15 ml Prekės nr. 37323

„LUSHIOUS LEMON“



• Vidurdienį įkvėpkite „Lushious Lemon“, kad 
pakeltumėte sau nuotaiką.

• Galite naudoti vietoje kvepalų – tai bus unikalus jūsų 
asmeninis aromatas.

• Įlašinkite šio gaminio į bazinį aliejų „Young Living V-6® 
Vegetable Oil Complex“. Šį mišinį naudokite buteliuke 
rutuliniu antgaliu – tepkite krūtinę ir sprandą.

INSTRUKCIJOS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų į akis ir 
ant gleivinių.Nėštumo metu, maitinant krūtimi, vartojant 
vaistus ar sergant kokiomis nors ligomis prieš naudojant 
reikia pasitarti su gydytoju. Venkite tiesioginės saulės 
šviesos ar UV spindulių iki 12 valandų po šio gaminio 
naudojimo ant odos.

Cananga odorata* (kanangų) žiedų aliejus, Eucalyptus 
globulus* (rutulinių eukaliptų) lapų aliejus, Backhousia 
citriodora* (kvapiųjų citrinmirčių) lapų aliejus, Citrus limon* 
(citrinų) žievelių aliejus, Mentha spicata* (šaltmėčių) lapų 
ekstraktas

Sudėtyje taip pat galimai yra šių medžiagų: benzilo 
alkoholis**, benzilbenzoatas**, benzilo salicilatas**, 
citralis**, citronelolis**, eugenolis**, farnezolis**, 
geraniolis**, izoeugenolis**, limonenas**, linalolis**

* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAI

INGREDIENTAI

„LUSHIOUS LEMON“

„Lushious Lemon“ eterinių aliejų mišinys – tai puikiai atpažįstamas 
„Young Living“ aromatas, kurį sudaro citrinų eterinis aliejus, šaltuoju 
būdu spaustas iš vaisių, augančių Amanzi Amahle kooperatiniame 
ūkyje Pietų Afrikoje, taip pat kvapiųjų citrinmirčių eterinis aliejus, 
išgaunamas garais distiliuojant šio augalo lapus. Pastarieji du 
eteriniai aliejai sudaro saldų, stulbinančiai dinamišką aromatinį 
derinį. Kvapiųjų kanangų aliejus išgaunamas iš Madagaskare 
augančių augalų, o šaltmėčių ir rutulinių eukaliptų aliejai subtiliai 
užpildo šį mišinį vėsiomis, žolinėmis natomis. Išbandykite „Young 
Living“ eterinių aliejų mišinį „Lushious Lemon“ ir pripildykite savo 
dieną malonios aromatinės gaivos.

PRODUKTO INFORMACIJA

Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. Jei oda 
jautri, atskieskite 15 lašelių su 10 ml bazinio aliejaus 
„Young Living V-6® Vegetable Oil Complex“.


