
• Ta sama cytrusowa kompozycja olejków eterycznych, 
która została użyta w mydle Lushious Lemon Foaming 
Hand Soap

• Zawiera olejek eteryczny z mirtu cytrynowego, słynący 
ze swoich właściwości usuwających nieprzyjemne 
zapachy i oczyszczających skórę

• Wzbogacona olejkiem eterycznym z jagodlinu 
wonnego, który znany jest z przyjemnego, kwiatowego 
zapachu

• Ma słodki, cytrusowy zapach z kwiatowymi 
i miętowymi nutami

• Olejek eteryczny z mirtu cytrynowego: roślina 
ta nazywana jest „królową cytrusowych ziół”, 
a pochodzący z niej olejek zawiera największą ilość 
naturalnie występującego związku o nazwie cytral, 
który zapewnia świeży, podnoszący na duchu aromat 
i właściwości oczyszczające.

• Olejek eteryczny z cytryny: ma świeży, poprawiający 
nastrój aromat, który oczyszcza powietrze i eliminuje 
niechciane zapachy przy stosowaniu w aromaterapii.

• Olejek eteryczny z jagodlinu wonnego: pomaga 
zadbać o zdrowy wygląd skóry oraz lśniące włosy, 

a jego odprężający zapach sprzyja romantycznej 
atmosferze.

• Olejek eteryczny z mięty zielonej: jego zapach 
zapewnia ukojenie w chwilach napięcia, gdy jest 
wdychany lub stosowany miejscowo.

• Olejek eteryczny z eukaliptusa gałkowego: zawiera 
eukaliptol, który dostarcza odświeżających doznań 
podczas inhalacji, a stosowany miejscowo wywołuje 
przyjemne uczucie ochłody na skórze.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

KLUCZOWE SKŁADNIKI

Kompozycja olejków eterycznych Lushious Lemon ma 
pobudzający, soczysty zapach, który wypełni każdą przestrzeń 
radością. Dzięki rześkim cytrusowym nutom mirtu cytrynowego 
i cytryny, kwiatowym akcentom jagodlinu wonnego i świeżym 
zapachom mięty zielonej i  eukaliptusa gałkowego, olejek 
Lushious Lemon świetnie sprawdzi się jako perfumy na co dzień 
lub dodatek do żelu pod prysznic. To doskonały sposób na 
udany początek dnia!

Pojemność 15 ml Kod produktu: 37323

LUSHIOUS LEMON



• Wdychaj zapach olejku Lushious Lemon, aby 
przywołać wspomnienie słonecznych dni.

• Stwórz własne perfumy z dodatkiem tego rześkiego, 
cytrusowego zapachu.

• Dodaj olejek do produktu Young Living V-6® Vegetable 
Oil Complex w butelce z koncówką z kulką i stosuj 
miejscowo na klatkę piersiową i czubek głowy.

SPOSÓB UŻYCIA

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku 
zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami i błonami 
śluzowymi. W przypadku ciąży, karmienia piersią, 
przyjmowania leków lub choroby, przed użyciem 
skonsultuj się z lekarzem. Unikaj bezpośredniego 
działania promieni słonecznych lub promieni UV do  
12 godzin od zastosowania.

Olejek z kwiatów jagodlinu wonnego (Cananga odorata)*, 
olejek z liści eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus globulus)*, 
olejek z liści mirtu cytrynowego (Backhousia citriodora)*, 
olejek ze skórki cytryny (Citrus limon)*, ekstrakt z liści 
mięty zielonej (Mentha spicata)*

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan benzylu**, 
salicylan benzylu**, cytral**, cytronelol**, eugenol**, 
farnezol**, geraniol**, izoeugenol**, limonen**, linalol**

*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych

ZASTOSOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SKŁADNIKI

LUSHIOUS LEMON

Nasza autorska kompozycja Lushious Lemon zawiera olejek 
eteryczny z  cytryny, tłoczony na zimno z  owoców rosnących 
na farmie spółdzielczej Amanzi Amahle w  RPA oraz olejek 
eteryczny z  mirtu cytrynowego, który pozyskiwany jest 
w  procesie destylacji parą wodną z  liści rośliny. Oba te olejki 
tworzą wspólnie słodki, intensywny zapach, który sprawdzi 
się w każdej przestrzeni. Kwiatowy olejek z  jagodlinu wonnego 
z  Madagaskaru oraz orzeźwiająca mięta zielona i  eukaliptus 
gałkowy dopełniają kompozycję, dodając jej nieco ziołowych 
nut. Rozjaśnij każdy dzień i odśwież skórę dzięki pobudzającemu, 
cytrusowemu zapachowi kompozycji Lushious Lemon.

HISTORIA PRODUKTU

Nanieś na wybrany obszar skóry. W przypadku 
wrażliwej skóry, rozcieńcz 15  kropli w  10  ml 
produktu Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex.


