
• Osobitá vůně od Young Living s oživujícími,  
luxusními tóny

• Kombinuje esenciální olej z citronu, myrtovníku 
citronového, máty klasnaté a ylang ylang s dalšími 
přirozeně získanými složkami k vyčištění rukou

• Zanechá pokožku jemnou a čistou s lehkou  
citronovou vůní

• Vyrobeno s použitím přirozeně získaných složek  
na rostlinné bázi

• Jemná a účinná alternativa k běžným mýdlům

• Okamžitá pěna ulehčuje napěnění a opláchnutí

• Vhodné pro celou rodinu

Decyl glucoside – přírodní čisticí prostředek a pěnotvorné 
činidlo ideální pro jemné, důkladné čištění

Aloe – hydratační složka, která pomáhá předejít přesušení 
a zajistit jemnější ruce

Jinan dvoulaločný – hydratační složka, která podporuje 
jemný pocit rukou

Esenciální olej z citronu – 100% čistý esenciální olej 
vyhovující závazku kvality Seed to Seal® společnosti Young 
Living

Esenciální olej z myrtovníku citronového – 100% čistý 
esenciální olej vyhovující závazku kvality Seed to Seal® 
společnosti Young Living

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

HLAVNÍ SLOŽKY

Vaše ruce si zaslouží nejlepší čisticí složky, které příroda nabízí. 
Rozmazlete je díky veselé vůni pěnového mýdla Lushious 
Lemon Foaming Hand Soap. Povzbudivá vůně citronu povznese 
ducha, zatímco naše spolehlivá směs na rostlinné bázi zanechá 
vaše ruce jemné a osvěžené. Díky oživující osobité vůni se toto 
pěnové mýdlo stane nezbytností každého umyvadla ve vašem 
domově.

Velikost produktu 236 ml       Položka č. 30943

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP



Naneste do dlaní, napěňte a pořádně opláchněte.

SLOŽENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější 
použití. Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud ke 
kontaktu dojde, vyplachujte oči několik minut čistou, 
studenou vodou. Pokud se vyskytne začervenání 
či podráždění, přestaňte používat. Pokud příznaky 
přetrvávají, kontaktujte vašeho lékaře.

VAROVÁNÍPOKYNY

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP

Společnost Young Living vyvinula osobitou vůni Lushious 
Lemon, aby vytvořila jedinečně luxusní čištění pro ruce. Směs 
Lushious Lemon jemně pracuje na špíně, zatímco oživuje vaše 
smysly díky veselé, citrusové vůni oleje z citronu, myrtovníku 
citronového a ylang ylang. Toto složení šetrné k přírodě je 
vyrobeno z nejkvalitnějších rostlin, jež příroda poskytuje, 
a zanechá vaši pokožku jemnou a čistou s veselou vůní citrusů 
– neobsahuje však syntetické chemické látky. 

PŮVOD PRODUKTU

Voda, decyl glucoside, alkoholový denát., 
cetylhydroxyethylcelulóza, olej z květů ylang ylang (Cananga 
odorata*), olej z listů/větviček eukalyptu kulatoplodého 
(Eucalyptus globulus*), olej z listů myrtovníku citronového 
(Backhousia citriodora*), olej z kůry citronu (Citrus limon*), 
výtažek z listů máty klasnaté (Mentha spicata*), olej ze 
skořicovníku čínského (Cinnamomum cassia), glycerin,
hydroxid sodný, výtažek z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo 
biloba), výtažek z listů čajovníku čínského (Camellia sinensis), 
šťáva z listů aloe v prášku (Aloe barbadensis), tokoferol, olej 
ze semínek slunečnice (Helianthus annuus), kyselina citronová

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, 
benzyl salicylát**, cinnamal**, cinnamyl alcohol**, citrál**, 
citronellol**, kumarin**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, 
isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej 
**Přírodní složky esenciálních olejů


