
• Oryginalny, ożywczy zapach stworzony przez Young 
Living

• Łączy olejki eteryczne z cytryny, mirtu cytrynowego, 
mięty zielonej i jagodlinu wonnego z innymi 
składnikami naturalnego pochodzenia, aby dokładnie 
myć ręce

• Pozostawia skórę miękką i czystą, z delikatnym 
cytrusowym zapachem

• Zawiera roślinne składniki naturalnego pochodzenia

• Łagodna, skuteczna alternatywa dla tradycyjnych 
mydeł

• Wygodna pianka ułatwia mydlenie i spłukiwanie

• Nadaje się dla całej rodziny

Glukozyd decylowy – naturalna substancja oczyszczająca 
oraz pieniąca, idealna do łagodnego, dokładnego mycia

Aloes – nawilżający składnik, który zapobiega wysuszaniu 
i wygładza skórę

Ginkgo biloba (miłorząb japoński) – nawilżający składnik, 
który pomaga zadbać o miękkość dłoni

Olejek eteryczny z cytryny – czysty olejek eteryczny 
stworzony zgodnie z zobowiązaniem do jakości Seed to 
Seal® firmy Young Living

Olejek eteryczny z mirtu cytrynowego – czysty olejek 
eteryczny stworzony zgodnie z zobowiązaniem do jakości 
Seed to Seal® firmy Young Living

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

KLUCZOWE SKŁADNIKI

Twoje dłonie zasługują na najlepsze składniki oczyszczające, 
jakie ma do zaoferowania natura! Podaruj im więc cudownie 
pachnące mydło Lushious Lemon Foaming Hand Soap. Jego 
cytrusowe nuty podnoszą na duchu, a zaufana receptura 
na bazie składników roślinnych sprawia, że ręce są nie tylko 
czyste, ale również wyjątkowo miękkie. Mydło ma dodający 
energii, oryginalny zapach i nie może go zabraknąć w Twojej 
łazience!

Pojemność 236 ml  Kod produktu: 30943

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP



Nanieś piankę na dłonie za pomocą dozownika, 
namydl, a następnie dokładnie spłucz.

SKŁADNIKI

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku 
zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli produkt 
dostanie się do oczu, przemyj je obficie chłodną wodą 
przez kilka minut. W przypadku zaczerwienienia lub 
podrażnienia skóry, przerwij stosowanie. Jeśli objawy 
się utrzymują, skontaktuj się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCISPOSÓB UŻYCIA

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP

Firma Young Living opracowała charakterystyczny zapach 
kompozycji Lushious Lemon, aby zadbać o luksusową czystość 
dla Twoich rąk. Mydło to delikatnie rozprawia się z brudem, 
ożywiając jednocześnie zmysły orzeźwiającymi nutami cytryny, 
mirtu cytrynowego oraz jagodlinu wonnego. Ten przyjazny dla 
środowiska produkt został stworzony z najlepszych składników 
roślinnych, które ma do zaoferowania natura. Pozostawi Twoją 
skórę miękką i oczyszczoną, roztaczając cudowny cytrusowy 
zapach. Zapomnij o syntetycznej chemii! 

HISTORIA PRODUKTU

Woda, glukozyd decylowy, alkohol denaturowany, 
cetylohydroksyetyloceluloza, olejek z kwiatów jagodlinu wonnego 
(Cananga odorata)*, olejek z liści/gałęzi eukaliptusa gałkowego 
(Eucalyptus globulus)*, olejek z liści mirtu cytrynowego 
(Backhousia citriodora)*, olejek ze skórki cytryny (Citrus 
limon)*, ekstrakt z liści mięty zielonej (Mentha spicata)*, olejek 
z cynamonowca wonnego (Cinnamomum cassia), gliceryna,
wodorotlenek sodu, ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo 
biloba), ekstrakt z liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis), 
sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe barbadensis), tokoferol, olej 
z nasion słonecznika (Helianthus annuus), kwas cytrynowy

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan benzylu**, 
salicylan benzylu**, cynamal**, alkohol cynamylowy**, cytral**, 
cytronelol**, kumarynę**, eugenol**, farnezol**, geraniol**, 
izoeugenol**, limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych


