
• Fragrância exclusiva da Young Living com um aroma 
estimulante e de luxo.

• É uma combinação dos óleos essenciais de limão, 
mirto limão, hortelã e ylang ylang com outros 
ingredientes de origem natural que ajuda a limpar as 
mãos.

• Deixa a pele limpa e suave e com um ligeiro aroma a 
limão.

• Formulado com ingredientes de origem natural obtidos 
de plantas.

• É uma alternativa suave e eficaz aos sabonetes 
comerciais.

• A espuma instantânea faz com que seja mais fácil 
ensaboar e lavar as mãos.

• Adequado para a família inteira.

Glucósido de decilo: um ingrediente de limpeza de origem 
natural e um agente espumante ideal para uma limpeza 
suave e profunda.

Aloe: um ingrediente hidratante que ajuda a prevenir o 
ressecamento da pele, fazendo com que as mãos fiquem 
mais suaves.

Ginkgo biloba: um ingrediente hidratante que deixa as 
mãos suaves e sedosas.

Óleo essencial de limão: óleo essencial 100% puro apoiado 
pelo compromisso de garantia de qualidade Seed to Seal® 
da Young Living.

Óleo essencial de mirto limão: óleo essencial 100% puro 
apoiado pelo compromisso de garantia de qualidade Seed 
to Seal® da Young Living. 

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

INGREDIENTES PRINCIPAIS

As tuas mãos merecem os melhores ingredientes purificantes 
que a natureza tem para oferecer, cuida delas com o aroma 
alegre do sabonete em espuma Lushious Lemon Foaming 
Hand Soap. A sua fragrância revigorante a limão levanta 
os ânimos enquanto a nossa magnífica fórmula à base de 
plantas deixa as tuas mãos suaves e sedosas. Com uma 
fragrância revitalizante, o Lushious Lemon Foaming Hand 
Soap com certeza que se tornará imprescindível em tua casa.

Tamanho: 236 ml       Código: 30943

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP



Coloca espuma nas mãos, esfrega-as e enxagua 
bem.

INGREDIENTES

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os 
olhos. Se ocorrer contacto, lavar abundantemente 
com água fria durante vários minutos. Interromper o 
uso se ocorrer vermelhidão ou irritação. Se os sintomas 
persistirem, entra em contacto com o teu médico.

PRECAUÇÕESINSTRUÇÕES

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP

A Young Living cultivou a fragrância exclusiva de Lushious 
Lemon para criar um sabonete de limpeza de mãos de luxo 
único. Lushious Lemon elimina a sujidade à medida que 
desperta os teus sentidos com o aroma alegre e cítrico dos 
óleos de limão, mirto limão e ylang ylang. Esta fórmula 
ecológica foi elaborada com os melhores extratos botânicos 
que a natureza tem para oferecer, fazendo com que a tua pele 
fique suave, sedosa e limpa, com uma fragrância alegre e 
cítrica, sem ingredientes químicos sintéticos. 

HISTÓRIA DO PRODUTO

Água, glucósido de decilo, álcool desnaturado, cetil-
hidróxietilcelulose, óleo da flor de Cananga odorata* 
(Ylang ylang), óleo da folha/ramo de Eucalyptus globulus* 
(Eucalyptus globulus), óleo da folha de Backhousia 
citriodora* (Mirto limão), óleo de casca de Citrus limon* 
(Limão), extrato da folha de Mentha spicata* (Hortelã), 
óleo de Cinnamomum cassia (Cássia), glicerina,
hidróxido de sódio, extrato da folha de Ginkgo biloba, 
extrato da folha de Camellia sinensis, pó de sumo das 
folhas de Aloe barbadensis, tocoferol, óleo de semente de 
Helianthus annuus (Girassol), ácido cítrico.

Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, 
salicilato de benzilo**, cinamal**, álcool cinamílico**, 
citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro. 
** Componentes naturais de óleos essenciais.


