
• Young Livings signaturdoft med en upplyftande, lyxig 
arom

• Kombinerar de eteriska oljorna Lemon, Lemon Myrtle, 
Spearmint och Ylang Ylang med andra naturligt 
härledda ingredienser för att rengöra händerna

• Ger huden en mjuk och ren känsla och en lätt 
citrusdoft

• Utformad med naturligt härledda, växtbaserade 
ingredienser

• Milt och effektivt alternativ till butiksköpta tvålar

• Löddret gör det enkelt att tvåla in och skölja händerna

• Familjevänlig

Dekylglukosid – ett naturligt rengörande och skummande 
ämne för mild, noggrann rengöring

Aloe – en vårdande ingrediens som hjälper till att motverka 
uttorkning av mjukare händer

Ginkgo biloba – en fuktgivande ingrediens som främjar 
mjuka händer

Lemon – 100 % ren eterisk olja som backas upp av Young 
Livings kvalitetslöfte Seed to Seal®

Lemon Myrtle – 100 % ren eterisk olja som backas upp av 
Young Livings kvalitetslöfte Seed to Seal®

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

HUVUDINGREDIENSER

Dina händer förtjänar de bästa rengörande ingredienserna som 
naturen har att erbjuda – skäm bort dem med den pigga doften 
av Lushious Lemon Foaming Hand Soap. Den energigivande 
citrondoften gör dig glad medan vårt pålitliga växtbaserade 
recept ger dina händer en mjuk och fräsch känsla. Med sin 
uppiggande doft kommer vår Lushious Lemon Foaming Hand 
Soap att bli ett måste på varje handfat i ditt hem.

Produktstorlek 236 ml       Artikelnummer 30943

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP



Tryck ut lite skum på händerna, löddra tvålen och 
skölj noga.

INGREDIENSER

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för 
utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögonen. Vid 
kontakt med ögonen ska du skölja noga med rent, 
kallt vatten i flera minuter. Använd inte produkten 
om rodnad eller irritation uppstår. Kontakta läkare 
om symtomen kvarstår.

VARNINGANVÄNDNING

LUSHIOUS LEMON 
FOAMING HAND SOAP

Young Living utformade Lushious Lemons signaturdoft för 
att skapa en unikt lyxig handtvål. Lushious Lemon rengör 
händerna från smuts på ett milt sätt samtidigt som den piggar 
upp dig med en lätt citrusdoft av Lemon, Lemon Myrtle och 
Ylang Ylang. Detta miljövänliga recept är tillverkat av de 
finaste växterna i naturen och det gör att din hud känns mjuk 
och ren med en lätt citrusdoft – utan syntetiska kemikalier. 

PRODUKTBAKGRUND

Vatten, dekylglukosid, alkoholdenat, cetyl-
hydroxyetylcellulosa, olja av Cananga odorata* (ylang 
ylang), olja av Eucalyptus globulus* (eukalyptus), 
olja av Backhousia citriodora* (citronmyrten), 
olja av Citrus limon* (citron), extrakt från Mentha 
spicata* (grönmynta), olja av Cinnamomum cassia 
(kassiakanel), glycerin, natriumhydroxid, extrakt från 
Ginkgo biloba, extrakt från Camellia sinensis (tebuske), 
bladjuicepulver från Aloe barbadensis (aloe), tokoferol, 
olja av Helianthus annuus (solros), citronsyra

Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, 
bensylsalicylat**, cinnamal**, kanelalkohol**, citral**, 
citronellol**, kumarin**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan


