
• Samma friska citrusblandning som används  
i Lushious Lemon Foaming Hand Soap

• Innehåller den eteriska oljan Lemon Myrtle, som är 
känd för sin doft och sina hudvårdande egenskaper

• Innehåller även den eteriska oljan Ylang Ylang, känd 
för sin pigga blomsterdoft

• Har en söt citrusdoft med antydan till blommor och 
mint

• Lemon Myrtle: Den eteriska oljan Lemon Myrtle, också 
kallad ”drottningen av citronörter”, är den största 
naturligt förekommande källan av citral och har en 
frisk, upplyftande doft och rengörande egenskaper.

• Lemon: Den eteriska oljan Lemon har en frisk, 
upplyftande doft som rengör luften och tar bort 
otrevliga lukter när den används aromatiskt.

• Ylang Ylang: Den eteriska oljan Ylang Ylang främjar 
frisk hud och glansigt hår och har en lugnande och 
romantisk doft.

• Spearmint: Den eteriska oljan Spearmint kan frigöra 
känslor av tillfälligt obehag när den andas in eller 
appliceras på huden.

• Eucalyptus Globulus: Den eteriska oljan Eucalyptus 
Globulus innehåller eukalyptol som ger en fräsch 
andningsupplevelse när den andas in och skapar en 
uppiggande känsla när den appliceras på huden.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

HUVUDINGREDIENSER

Den eteriska oljeblandningen Lushious Lemon har en frisk 
citrusdoft som kommer att fylla dina rum med glädje. Vår 
Lushious Lemon innehåller lätta, fräscha Lemon Myrtle 
och Lemon, underbart blommiga Ylang Ylang, inbjudande 
Spearmint och Eucalyptus Globulus, och passar perfekt som 
vardagsparfym eller när du använder den tillsammans med din 
duschkräm för en utmärkt start på dagen.

Produktstorlek 15 ml   Artikelnummer 37323

LUSHIOUS LEMON



• Andas in Lushious Lemon för en aromatisk påminnelse 
om soliga dagar.

• Gör denna lätta, lyxiga doft en del av din unika, 
hemgjorda parfym.

• Späd ut den med Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex i en roll-on-flaska och applicera den direkt 
på huden på bröstet och hjässan.

ANVÄNDNING

Förvaras oåtkomligt för barn. Endast för utvärtes bruk. 
Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.Rådgör med 
läkare före användning om du är gravid, ammar, tar 
någon medicin eller har någon sjukdom. Undvik att 
utsätta huden för direkt solljus och UV-strålar i upp  
till 12 timmar efter användning.

Olja av Cananga odorata* (ylang ylang), olja av 
Eucalyptus globulus* (eukalyptus), olja av Backhousia 
citriodora* (citronmyrten), olja av Citrus limon* (citron), 
olja av Mentha spicata* (grönmynta)

Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, 
bensylsalicylat**, citral**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

VARNING

INGREDIENSER

LUSHIOUS LEMON

Vår eteriska oljeblandning Lushious Lemon är en exklusiv doft 
från Young Living. Den innehåller eterisk citronolja som har 
kallpressats från frukt odlad på gårdskooperativet Amanzi 
Amahle i Sydafrika och eterisk citronmyrtenolja som har 
extraherats från ångdestillerade löv från myrtenplantan. 
Dessa två oljor skapar tillsammans en söt, livfull doft som 
passar alla utrymmen. Blommiga Ylang Ylang, som utvinns 
ur plantor som växer i Madagaskar, tillsammans med svala 
Spearmint och Eucalyptus Globulus rundar av doften med en 
touch av örter. Gör din dag ljusare och fräscha upp din hud 
med den uppiggande citrusdoften hos Young Livings eteriska 
oljeblandning Lushious Lemon.

PRODUKTBAKGRUND

Applicera på önskat område. Om du har 
känslig hud kan du späda ut 15 droppar med 
10 ml Young Living V-6® Vegetable Oil Complex.


