
• Același amestec luminos de uleiuri esențiale de citrice 
folosit în săpunul spumant pentru mâini Lushious 
Lemon

• Conține ulei esențial de mirt lămâios, cunoscut pentru 
mirosul său și pentru proprietățile de curățare a pielii

• Include ulei esențial de ylang ylang, cunoscut pentru 
aroma sa florală și veselă

• Are o aromă dulce, citrică, cu nuanțe florale și 
mentolate

• Uleiul esențial de mirt lămâios: Uleiul esențial de mirt 
lămâios, cunoscut sub numele de "regina ierburilor 
de lămâie", conține cel mai mare constituent natural 
citral, care oferă o aromă proaspătă, înălțătoare și 
proprietăți de curățare.

• Uleiul esențial de lămâi: Uleiul esențial de lămâi are 
o aromă proaspătă, înălțătoare, care curăță aerul 
și elimină mirosurile atunci când este folosit în mod 
aromatic.

• Uleiul esențial de ylang ylang: Uleiul esențial de ylang 
ylang favorizează aspectul sănătos al pielii și părul 
strălucitor, cu o aromă liniștitoare care creează o 
atmosferă romantică.

• Ulei esențial de mentă verde: Uleiul esențial de mentă 
verde asigură un confort aromatic în perioadele de 
neliniște ocazională, atunci când este inhalat sau 
aplicat local.

• Uleiul esențial de eucalipt globulus: Uleiul esențial de 
eucalipt globulus conține eucaliptol, care creează o 
experiență respiratorie revigorantă atunci când este 
inhalat și creează o senzație revigorantă pe piele 
atunci când este aplicat local.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

Cu aroma sa revigorantă, savuroasă, amestecul nostru de 
uleiuri esențiale Lushious Lemon îți va umple spațiul cu veselie.  
Datorită notelor sale luminoase și citrice de mirt lămâios și 
lămâie, a parfumului proaspăt și floral de ylang ylang și a 
aromei răcoroase și primitoare de mentă și eucalipt globulus, 
uleiul nostru esențial Lushious Lemon este perfect atunci când 
este folosit ca parfum de zi cu zi sau atunci când este combinat 
cu gelul de duș preferat pentru a oferi un început de zi plin de 
energie.

Volumul produsului 15 ml Articol nr. 37323

LUSHIOUS LEMON



• Inhalează Lushious Lemon pentru o reamintire 
aromată a zilelor însorite.

• Fă din acest miros strălucitor și luxos o parte din 
parfumul tău personal.

• Adaugă-l la uleiul de bază Young Living V-6® Vegetable 
Oil Complex într-un flacon roll-on și aplică-l local pe 
piept și pe creștetul capului.

INSTRUCȚIUNI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern.  
Evită contactul cu ochii și cu  membranele mucoase. 
Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei medicamente sau ai 
o afecțiune medicală, consultă un cadru medical înainte 
de folosirea acestui produs. Evită lumina directă a 
soarelui sau razele UV pe zona de aplicare timp de până 
la 12 ore.

Cananga odorata* (ulei de flori de ylang ylang), ulei de 
frunze de Eucalyptus globulus*, Backhousia citriodora* 
(ulei de frunze de mirt lămâios), Citrus limon* (ulei de coji 
de lămâi), Mentha spicata* (extract de frunze de mentă 
verde)

Poate conține: alcool benzilic **, benzoat de benzil **, 
salicilat de benzil **, citral **, citronellol **, Eugenol **, 
Farnesol **, geraniol **, isoeugenol **, limonen **, lininalol 
**

* 100% ulei esențial pur  
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

UTILIZĂRI RECOMANDATE

AVERTISMENTE

INGREDIENTE 

LUSHIOUS LEMON

Amestecul nostru de ulei esențial de Lushious Lemon, un parfum 
marca Young Living, conține ulei esențial de lămâie presat la 
rece din fructe cultivate la ferma cooperativă Amanzi Amahle 
din Africa de Sud, precum și ulei esențial de mirt lămâios, 
extras din frunzele de mirt distilate cu abur. Aceste două uleiuri 
esențiale se combină pentru o aromă dulce, uimitor de vibrantă 
pentru orice spațiu. Floralul ylang ylang, obținut din plante 
cultivate în Madagascar, precum și menta verde și eucaliptul 
globulus completează aroma, adăugând o notă de profunzime 
vegetală. Înveselește-ți ziua și împrospătează-ți pielea cu aroma 
revigorantă și citrică a amestecului de uleiuri esențiale Lushious 
Lemon de la Young Living.

CONTEXTUL PRODUSULUI

Aplică pe zona dorită.  În caz de sensibilitate, 
diluează 15 picături în 10 ml de Young Living 
V-6® Vegetable Oil Complex.


