
• Prabangus, gaivus, firminis „Young Living“ aromatas

• Priemonėje, skirtoje rankų prausimui, dera citrinų, 
kvapiųjų citrinmirčių, šaltmėčių ir kvapiųjų kanangų 
eteriniai aliejai kartu su kitais natūraliai išgautais 
ingredientais

• Oda lieka švelni ir švari, dvelkianti lengvu citrinų 
aromatu

• Sudėtyje – natūraliai išgauti augaliniai ingredientai

• Švelni, efektyvi alternatyva komerciniams muilams

• Greitai putojanti formulė lengvai muilina ir skalauja

• Tinka visai šeimai

Decilo gliukozidas – natūrali valomoji ir putojanti medžiaga 
kruopščiam, švelniam valymui

Alavijas – drėkinantis ingredientas, apsaugantis rankas 
nuo išsausėjimo

Ginkmedis – drėkinantis ingredientas, skatinantis rankų 
švelnumą

Citrinų eterinis aliejus – 100 % natūralus eterinis aliejus, 
paremtas „Young Living“ kokybės pažadu „Seed to Seal®“

Kvapiųjų citrinmirčių eterinis aliejus – 100 % natūralus 
eterinis aliejus, paremtas „Young Living“ kokybės pažadu 
„Seed to Seal®“

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

Jūsų rankos nusipelno geriausių valomųjų ingredientų bei 
malonių aromatų, kuriuos siūlo gamta – visa tai rasite 
putojančiame rankų muile „Lushious Lemon Foaming Hand 
Soap“. Energizuojantis citrinų aromatas nuteikia pozityviai, 
o patikima augalinė formulė užtikrina, kad rankos būtų švelnios 
ir gaivios. Pasižymintis gaiviu firminiu kvapu, rankų muilas 
„Lushious Lemon Foaming Hand Soap“ netruks tapti pačiu 
mėgstamiausiu.

Prekės dydis 236 ml       Prekės nr. 30943

„LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP“



Išspauskite putas ant rankų, ištrinkite ir kruopščiai 
nuskalaukite vandeniu.

INGREDIENTAI

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Venkite tiesioginio kontakto 
su akimis. Atsiradus sąlyčiui, keletą minučių akis 
gausiai plaukite švariu, vėsiu vandeniu. Atsiradus 
paraudimui ar dirginimui, nutraukite naudojimą. 
Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

ĮSPĖJIMAIINSTRUKCIJOS

„LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP“

„Young Living“ sukūrė „Lushious Lemon“ aromatinį derinį 
malonesniam, prabangesniam rankų prausimui. „Lushious 
Lemon Foaming Hand Soap“ putojantis muilas švelniai valo 
nešvarumus, pažadindamas gaivumo pojūčius per skleidžiamą 
citrinų, kvapiųjų citrinmirčių ir kvapiųjų kanangų aromatinį 
derinį. Ši aplinkai draugiška formulė sukurta iš aukščiausios 
kokybės augalinių ingredientų, kuriuos siūlo pati gamta. 
Jūsų oda bus švelni, švari ir gaiviai kvepės citrusinėmis 
natomis. Be to, sudėtyje nėra jokių sintetinių chemikalų. 

PRODUKTO INFORMACIJA

Vanduo, decilo gliukozidas, denatūruotas alkoholis, cetil-
hidroksietilceliuliozė, kvapiųjų kanangų (Cananga odorata)* 
žiedų aliejus, rutulinių eukaliptų (Eucalyptus globulus)* lapų / 
šakelių aliejus, kvapiųjų citrinmirčių (Backhousia citriodora)* 
lapų aliejus, citrinų (Citrus limon)* žievelių aliejus, šaltmėčių 
(Mentha spicata)* lapų ekstraktas, kininių cinamonų 
(Cinnamomum cassia) aliejus, glicerinas, natrio hidroksidas, 
dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba) lapų ekstraktas, kininių 
arbatmedžių (Camellia sinensis) lapų ekstraktas, alavijų (Aloe 
barbadensis) lapų sulčių milteliai, tokoferolis, saulėgrąžų 
(Helianthus annuus) sėklų aliejus, citrinų rūgštis

Sudėtyje taip pat gali būti šių medžiagų: benzilo alkoholis**, 
benzilbenzoatas**, benzilo salicilatas**, cinamalis**, cinamilo 
alkoholis**, citralis**, citronelolis**, kumarinas**, eugenolis**, 
farnezolis**, geraniolis**, izoeugenolis**, limonenas**, linalolis**.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys


