
• Decyl glucoside: přírodní čisticí prostředek 
a pěnotvorné činidlo ideální pro jemné, důkladné 
čištění.

• Čisté esenciální oleje: esenciální oleje na rostlinné 
bázi prostupují pěnové mýdlo Winter Nights Foaming 
Hand Soap zimními vůněmi, které potěší smysly kdykoli 
v roce. 

• Aloe a jinan: tyto hydratační složky pomáhají předejít 
přesušení a zajistit jemnější ruce.

• Osobitá vůně Young Living: Winter Nights je směs 
esenciálního oleje ze smrku černého z Northern Lights, 
máty peprné, cedru a pomeranče.

• Kombinuje esenciální olej ze smrku černého z Northern 
Lights, máty peprné, cedru a pomeranče s dalšími 
přirozeně získanými složkami

• Okamžitě se napění pro rychlé umytí

• Zanechá pokožku jemnou a čistou se sladkou, dřevitou 
vůní

• Obsahuje přirozeně získané složky na rostlinné bázi

• Poskytuje jemnou a účinnou alternativu k běžným 
mýdlům

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Když se dny zkracují a vzduch se ochlazuje, jak si zvednete 
náladu? Zlepšete si náladu díky vůni pěnového mýdla Winter 
Nights Foaming Hand Soap od Young Living. Tato osobitá 
vůně společnosti Young Living kombinuje dřevité, chladivé vůně 
esenciálního oleje ze smrku černého z Northern Lights, máty 
peprné, cedru a pomeranče. Naše výrazné a luxusní pěnové 
mýdlo také čistí a povznáší, zatímco hydratuje a zabraňuje 
přesušení.

Velikost produktu 236,5 ml Položka č. 33064

WINTER NIGHTS 
FOAMING  
HAND SOAP



Naneste do dlaní, napěňte a pořádně opláchněte.

SLOŽENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud ke kontaktu dojde, 
vyplachujte oči několik minut čistou, studenou vodou. Pokud se vyskytne začervenání či podráždění, přestaňte používat. 
Pokud příznaky přetrvávají, kontaktujte lékaře.

VAROVÁNÍ

POKYNY

WINTER NIGHTS  
FOAMING HAND SOAP

Svěží zimní vzduch ožije díky vůni našeho pěnového mýdla Winter 
Nights Foaming Hand Soap, které je vytvořeno speciálně pro zimní 
období! Směs Winter Nights od Young Living obsahuje esenciální 
olej ze smrku černého z Northern Lights, který je vyráběn 
výhradně na naší farmě v Britské Kolumbii v Kanadě. Nedotčená 
půda této farmy vyživuje od roku 2014 rostliny, ze kterých je 
vyráběn jeden z nejmilovanějších esenciálních olejů společnosti 
Young Living. Užijte si chladivou vůni oleje ze smrku černého 
a máty peprné, zatímco naše složení na rostlinné bázi vyčistí vaše 
ruce bez přesušení. Aloe a jinan hydratují vaši pokožku, která 
bude jemnější, což je obzvláště důležité během nejsuššího ročního 
období. Vychutnejte si ostrou, chladivou vůni pěnového mýdla 
Winter Nights Foaming Hand Soap.

PŮVOD PRODUKTU

Voda, decyl glucoside, Alcohol Denat., olej z jehličí smrku černého 
z Northern Lights (Picea mariana*), cetylhydroxyethylcelulóza, 
olej ze dřeva cedru (Cedrus atlantica*), olej z kůry pomeranče 
(Citrus aurantium dulcis*), olej z máty peprné (Mentha piperita*), 
glycerin, hydroxid sodný, výtažek z listů jinanu (Ginkgo biloba), 
výtažek z listů čajovníku čínského (Camellia sinensis), šťáva 
z listů aloe (Aloe barbadensis) v prášku, tokoferol, olej ze semínek 
slunečnice (Helianthus annuus), kyselina citronová

Může obsahovat: citrál**, citronellol**, geraniol**, limonen**, 
linalool**

*100% čistý esenciální olej
**Přírodní složky esenciálních olejů


