
• Ylellinen Young Living -suosikkituoksu

• Sisältää käsien puhdistamiseen soveltuvia 
puhtaita sitruunan, sitruunamyrtin, vihermintun ja 
tuoksuilangian eteerisiä öljyjä

• Jättää ihon pehmeäksi, puhtaaksi ja sitruunalta 
tuoksuvaksi

• Valmistettu luonnosta peräisin olevista kasvipohjaisista 
ainesosista

• Hellä ja tehokas vaihtoehto perinteisille saippuoille

• Runsasvaahtoisuus tekee käsien pesusta helppoa

• Perheystävällinen

Dekyyliglukosidi - luonnollinen puhdistava ja vaahtoava 
aine, joka on ihanteellinen hellävaraiseen ja perusteelliseen 
puhdistukseen

Aloe - kosteuttava, ihoa hoitava ainesosa, joka huolehtii, 
ettei ihon pinta kuiva liikaa

Neidonhiuspuu - kosteuttava ainesosa, joka edesauttaa 
ihon pehmeyttä

Eteerinen sitruunaöljy - 100-prosenttisen puhdas Seed to 
Seal®-laatustandardien mukaan valmistettu eteerinen öljy

Eteerinen sitruunamyrttiöljy - 100-prosenttisen puhdas 
Seed to Seal®-laatustandardien mukaan valmistettu 
eteerinen öljy

OMINAISUUDET JA EDUT

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

Kätesi ansaitsevat parhaat ainesosat, joita luonnolla on 
tarjota. Tällainen tuote on Lushious Lemon Foaming Hand 
Soap. Sitruunan tuoksu virkistää ja kasveista peräisin oleva 
koostumus jättää kätesi pesun jälkeen pehmeiksi ja raikkaiksi. 
Lushious Lemon Foaming Hand Soapista tulee kotisi must-
tuote, sillä kukapa pystyisi vastustamaan sen ihanaa tuoksua 
ja upeaa tehoa.

Tuotteen koko 236 ml       Tuotenumero 30943

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP



Pumppaa vaahtoa käsiin, pese kädet ja huuhdo 
ne lopuksi kunnolla.

AINESOSAT

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain 
ulkoiseen käyttöön. Vältä tuotteen joutumista 
silmiin. Mikäli näin tapahtuu, huuhdo silmiä 
viileällä vedellä muutaman minuutin ajan. Lopeta 
tuotteen käyttö, jos ihoärsytystä esiintyy. Mikäli 
oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.

VAROITUKSET
 

KÄYTTÖOHJEET

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP

Young Living kehitti Lushious Lemon- tuoksun käsien ylelliseen 
puhdistamiseen. Lushious Lemon poistaa hellävaraisesti lian 
ja epäpuhtaudet samalla kun se elvyttää aisteja sitruunan, 
sitruunamyrtin ja tuoksuilangian eteeristen öljyjen ihanilla 
aromeilla. Saippuan ympäristöystävällinen koostumus on 
valmistettu luonnon parhaista kasviperäisistä ainesosista. 
Saippua jättää ihon pehmeäksi ja puhtaaksi. 

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Vesi, dekyyliglukosidi, denaturoitu alkoholi, 
setyyliselluloosabutyraatti., Cananga odorata* 
(tuoksuilangia) -kukkaöljy, Eucalyptus globulus* -oksa/
lehtiöljy, Backhousia citriodora* (sitruunamyrtti) -lehtiöljy, 
Citrus limon* (sitruuna) -kuoriöljy, Mentha spicata* 
(viherminttu) -lehtiuute Cinnamomum cassia -öljy, glyseriini,
natriumhydroksidi, Ginkgo biloba -lehtiuute, Camellia 
sinensis -lehtiuute, Aloe barbadensis -lehtimehupulveri, 
tokoferoli, Helianthus annuus (auringonkukka) -siemenöljy, 
sitruunahappo

Saattaa sisältää: Bentsyylialkoholi**, bentsyylibentsoaatti**, 
bentsyylisalisylaatti**, sinnamaali**, sinnamyylialkoholi**, 
sitraali**, sitronelloli**, kumariini**, eugenoli**, farnesoli**, 
geranioli**, isoeugenoli**, limoneeni**, linaloli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat


