
• A mesma mistura de óleos essenciais cítricos utilizada 
no sabonete em espuma Lushious Lemon Foaming 
Hand Soap.

• Contém óleo essencial de mirto limão, conhecido pelas 
suas propriedades purificantes para a pele e pela sua 
eficácia contra os maus odores.

• Contém óleo essencial de ylang ylang, conhecido pelo 
seu aroma alegre e floral.

• Tem um aroma doce e cítrico com notas florais e 
mentoladas.

• Óleo essencial de mirto limão: conhecido 
comummente como a "rainha das ervas de limão", 
contém um teor mais elevado do componente de 
ocorrência natural citral que proporciona um aroma 
fresco e estimulante, bem como propriedades 
purificantes.

• Óleo essencial de limão: tem um aroma fresco e 
estimulante que purifica o ar e elimina os maus odores 
quando é utilizado de forma aromática.

• Óleo essencial de ylang ylang: promove a aparência 
saudável da pele e um cabelo brilhante, com um 
aroma calmante que cria um ambiente romântico.

• Óleo essencial de hortelã: proporciona um conforto 
aromático nos momentos ocasionais de inquietação 
quando é inalado ou aplicado topicamente.

• Óleo essencial de eucalyptus globulus: contém 
eucaliptol que cria uma experiência respiratória 
refrescante quando é inalado e uma sensação 
revigorante na pele quando é aplicado topicamente.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

INGREDIENTES PRINCIPAIS

Com o seu aroma revigorante e cítrico, a nossa mistura 
de óleos essenciais Lushious Lemon dá um aroma alegre a 
qualquer espaço. Graças às notas alegres e cítricas de mirto 
limão e limão, ao aroma fresco e floral de ylang e ylang e ao 
aroma refrescante e atrativo de hortelã e eucalyptus globulus, 
Lushious Lemon é perfeito para ser utilizado como um perfume 
diariamente ou em combinação com o teu gel de banho favorito 
para promover uma explosão de energia logo de manhã.

Tamanho: 15 ml Código: 37323

LUSHIOUS LEMON



• Inala Lushious Lemon para recordar o aroma a verão.

• Inclui esta fragrância alegre de luxo no teu perfume 
personalizado.

• Adiciona-o a Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
num frasco roll-on e aplica-o topicamente na zona do 
peito e na parte superior da cabeça.

INSTRUÇÕES

Manter fora da vista e do alcance das crianças.  
Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os 
olhos e as membranas mucosas. Se estiveres grávida 
ou em período de amamentação, se tiveres alguma 
condição médica ou estiveres a tomar algum tipo de 
medicamento, consulta um profissional de saúde antes 
de usar o produto. Evitar a exposição direta à luz solar 
ou a raios UV durante pelo menos 12 horas na zona da 
aplicação.

Óleo da flor de Cananga odorata* (Ylang ylang), óleo de 
folha de Eucalyptus globulus* (Eucalyptus globulus), óleo 
de folha de Backhousia citriodora* (Mirto limão), óleo de 
casca de Citrus limon* (Limão), extrato de folha de Mentha 
spicata* (Hortelã).

Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, 
salicilato de benzilo**, citral**, citronelol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
** Componentes naturais de óleos essenciais.

USOS SUGERIDOS

PRECAUÇÕES

INGREDIENTES

LUSHIOUS LEMON

A nossa mistura de óleos essenciais Lushious Lemon, exclusiva 
da Young Living, contém óleo essencial de limão que é extraído 
através da prensagem a frio da fruta produzida na quinta 
cooperativa Amanzi Amahle na África do Sul, bem como óleo 
essencial de mirto limão que é extraído através da destilação a 
vapor das folhas da planta de mirto. Estes dois óleos essenciais 
promovem um aroma doce e vibrante em qualquer espaço. O 
aroma floral de ylang ylang, obtido de plantas cultivadas no 
Madagáscar, e o aroma refrescante a hortelã e eucalyptus 
globulus completam esta fragrância, dando-lhe um toque 
herbáceo. Alegra o teu dia e refresca a tua pele com o aroma 
revigorante e cítrico da mistura de óleos essenciais Lushious 
Lemon da Young Living.

HISTÓRIA DO PRODUTO

Aplicar na zona desejada. Em caso de 
sensibilidade, diluir 15 gotas em 10 ml de 
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex.


