
• Young Living-olie met een verkwikkende en luxe geur

• Bevat naast citroen-, citroenmirte-, groene munt- en 
ylang-ylangolie ingrediënten van natuurlijk oorsprong 
die de handen reinigen

• Laat de huid zacht en schoon aanvoelen en geeft deze 
een lichte citroengeur

• Geformuleerd met plantaardige ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong

• Zacht en effectief alternatief voor commerciële zeep

• Het schuimt maakt het reinigen van de handen 
makkelijker

• Geschikt voor het hele gezin

Decylglucoside - schuimmiddel en natuurlijke reiniger die 
op zachte, doch grondige wijze reinigt

Aloë vera - vochtinbrengend ingrediënt dat het uitdrogen 
van de handen voorkomt zodat ze zacht blijven

Japans notenboomextract - hydraterend ingrediënt dat de 
handen zacht maakt

Citroenolie - 100% natuurlijke etherische olie ondersteunt 
door de Seed to Seal®-kwaliteitsbelofte

Citroenmirte-olie - 100% natuurlijke etherische olie 
ondersteunt door de Seed to Seal®-kwaliteitsbelofte

KENMERKEN EN VOORDELEN

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

Je handen verdienen de beste reinigende ingrediënten die de 
natuur te bieden heeft. Verwen ze daarom met de vrolijke geur 
van Lushious Lemon Foaming Hand Soap. De verkwikkende 
geur van citroen prikkelt de zintuigen terwijl de plantaardige 
formule de handen zacht en verfrist aan laat voelen. Deze 
Lushious Lemon Foaming Hand Soap met revitaliserende geur 
is een musthave voor iedere wastafel in huis.

Inhoud: 236 ml       Productnr. 30943

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP



Breng aan, laat schuimen en was de handen 
zorgvuldig.

INGREDIËNTEN

Buiten bereik van kinderen houden. Uitsluitend 
voor uitwendig gebruik. Vermijd direct contact met 
de ogen. Bij contact met de ogen enkele minuten 
goed spoelen met schoon, koud water. Bij irritatie 
of rode vlekken het gebruik staken. Raadpleeg bij 
aanhoudende klachten een arts.

WAARSCHUWINGENGEBRUIK

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP

Young Living heeft de kenmerkende geur van Lushious Lemon 
samengesteld om de handen op een unieke, luxe wijze schoon 
te maken. Lushious Lemon verwijdert op zachte wijze vuil terwijl 
de zintuigen geprikkeld worden met de vrolijke citrusgeur van 
citroen, citroenmirte en ylang-ylang. Deze milieuvriendelijke 
formule bevat de beste ingrediënten die de natuur te bieden 
heeft. De huid voelt schoon en zacht aan en ruikt heerlijk naar 
de frisse geur van citrus - zonder de synthetische chemicaliën. 

GESCHIEDENIS

Water, decylglucoside, gedenatureerde alcohol, 
cetyl-hydroxyethylcellulose, Cananga odorata (ylang-
ylangolie)*, Eucalyptus globulus (blauwe gomolie)*, 
Backhousia citriodora (citroenmirte-olie)*, Citrus limon 
(citroenolie)*, Mentha spicata (groene muntolie)*, 
Cinnamomum cassia (Chinese cassia-olie), glycerine,
natriumhydroxide, Japans notenboombladextract, 
Camellia sinensis (theeplantbladextract), Aloe 
barbadensis (aloë verapoeder), tocoferol, Helianthus 
annuus (zonnebloemolie), citroenzuur

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, 
benzylsalicylaat**, cinnamal**, cinnamylalcohol**, 
citral**, citronellol**, coumarin**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën


