
• Parfum semnat Young Living cu o aromă revigorantă și 
luxoasă

• Combină uleiurile esențiale de lămâi, mirt lămâios, 
mentă verde și ylang ylang cu alte ingrediente din 
surse naturale, pentru a-ți curăța mâinile

• Lasă pielea catifelată și curată, cu un ușor parfum de 
lămâie

• Formulat cu ingrediente de origine naturală, pe bază 
de plante

• Alternativă delicată și eficientă la săpunurile din 
comerț

• Spuma instantanee face ca mâinile tale să fie ușor de 
spumat și clătit

• Potrivit pentru toată familia

Glucozidă de decil - un agent natural de curățare și 
spumare, ideal pentru o curățare delicată și temeinică

Aloe - un ingredient hidratant care ajută la prevenirea 
uscării excesive, pentru mâini mai delicate.

Ginkgo biloba - un ingredient hidratant care favorizează 
obținerea unor mâini catifelate

Ulei esențial de lămâie - uleiuri esențiale 100% naturale, 
susținute de angajamentul de calitate Seed to Seal® de la 
Young Living.

Ulei esențial de mirt lămâios- uleiuri esențiale 100% 
naturale, susținute de angajamentul de calitate Seed to 
Seal® de la Young Living.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

INGREDIENTE DE BAZĂ

Mâinile tale merită cele mai bune ingrediente de curățare pe 
care natura le poate oferi; răsfață-le cu aroma strălucitoare 
a săpunului spumant de mâini Lushious Lemon. Parfumul 
revigorant de lămâie înviorează spiritul, în timp ce formula 
noastră de încredere pe bază de plante îți lasă mâinile moi și 
revigorate. Cu un parfum revitalizant, acest săpun spumant 
de mâini Lushious Lemon va deveni o necesitate pentru fiecare 
chiuvetă din casa ta.

Volumul produsului 236 ml       Articol nr. 30943

SĂPUN SPUMANT DE MÂINI 
LUSHIOUS LEMON



Pune spumă pe mâini, spală-le și apoi clătește-le 
bine. 

INGREDIENTE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru 
uz extern.  Evită contactul cu ochii. Dacă apare 
contactul cu ochii, spală ochii cu apă curată și 
rece timp de câteva minute. Întrerupe utilizarea 
produsului în cazul în care apar iritații. Dacă 
simptomele persistă, contactează-ți medicul.

AVERTISMENTEINSTRUCȚIUNI

SĂPUN SPUMANT DE MÂINI 
LUSHIOUS LEMON

Young Living a creat parfumul emblematic Lushious Lemon 
pentru a crea o curățare de lux unică pentru mâini. Lushious 
Lemon acționează delicat asupra murdăriei, în timp ce îți 
însuflețește simțurile cu aroma luminoasă și citrică de lămâie, 
mirt lămâios și ylang ylang. Această formulă ecologică este 
realizată cu cele mai bune plante pe care natura le poate oferi, 
lăsând pielea moale și curată, cu un miros strălucitor de citrice 
- fără substanțe chimice sintetice. 

CONTEXTUL PRODUSULUI

Apă, glucozidă decilică, alcool denaturat, cetil-
hidroxietilceluloză, ulei din flori de Cananga odorata* 
(Ylang ylang), ulei din frunze de Eucalyptus globulus*, 
ulei din frunze de Backhousia citriodora* (mirt 
lămâios), ulei din coajă de Citrus limon* (lămâie), 
extract din frunze de Mentha spicata* (mentă), ulei de 
Cinnamomum cassia, glicerină,
hidroxid de sodiu, extract de frunze de Ginkgo biloba, 
extract de frunze de Camellia sinensis, pulbere de suc 
de frunze de Aloe barbadensis, tocoferol, ulei de semințe 
de Helianthus annuus (floarea-soarelui), acid citric.

Poate conține: alcool benzilic **, benzoat de benzil **, 
salicilat de benzil **, cinamal **, alcool cinamilic **, 
citral **, citronellol **, coumarin **, Eugenol **, Farnesol 
**, geraniol **, Isoeugenol **, Limonen **, Linalool **.

* Ulei esențial 100% pur  
** Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale


