
• Gryni eteriniai aliejai: augaliniai eteriniai aliejai 
putojančiam rankų muilui „Winter Nights Foaming 
Hand Soap“ suteikia žiemišką aromatą, kuris bet kuriuo 
metų laiku pažadins malonius pojūčius. 

• Decilo gliukozidas: natūrali valomoji ir putojanti 
medžiaga kruopščiam, švelniam valymui.

• Alavijas ir ginkmedis: drėkinantys ingredientai, 
neleidžiantys išsausėti rankoms ir užtikrinantys jų 
švelnumą.

• Išskirtinis „Young Living“ sukurtas aromatas: „Winter 
Nights“ – tai Northern Lights juodųjų eglių, pipirmėčių, 
kedrų ir apelsinų aliejų derinys.

• Šioje priemonėje dera Northern Lights juodųjų eglių, 
pipirmėčių, kedrų ir apelsinų aliejai kartu su kitais 
natūraliai išgautais ingredientais

• Greitai putojanti formulė užtikrina spartų rankų 
plovimą

• Oda lieka švelni ir švari, dvelkianti lengvu medžių 
aromatu

• Natūralios kilmės, augaliniai ingredientai

• Švelni, efektyvi alternatyva komerciniams muilams

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

Dienoms trumpėjant, orui vėstant, tenka imtis daugiau 
pastangų, kad palaikytume pakilų ūpą. Vienas būdų palepinti 
ir nudžiuginti save – kvapnus „Young Living“ putojantis rankų 
muilas „Winter Nights Foaming Hand Soap“. „Young Living“ 
sukurtas aromatinis derinys – tai gaiva dvelkiantys Northern 
Lights juodųjų eglių, pipirmėčių, kedrų ir apelsinų aliejai. 
Gausiai putojantis muilas „Winter Nights Foaming Hand Soap“ 
pasižymi ne tik valomuoju, drėkinamuoju, bet ir žvalinamuoju 
poveikiu.

Prekės dydis 236.5 ml       Prekės nr. 33064

„WINTER NIGHTS 
FOAMING HAND  
SOAP“ RANKŲ MUILAS



Išspauskite putas ant rankų, ištrinkite ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu.

INGREDIENTAI

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam naudojimui. Venkite tiesioginio kontakto su akimis. Atsiradus 
sąlyčiui, keletą minučių akis gausiai plaukite švariu, vėsiu vandeniu. Atsiradus paraudimui ar dirginimui, nutraukite 
naudojimą. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

ĮSPĖJIMAI

INSTRUKCIJOS

„WINTER NIGHTS FOAMING  
HAND SOAP“ RANKŲ MUILAS

Mėgaukitės gaiviu žiemišku aromatu, naudodami putojantį 
rankų muilą „Winter Nights Foaming Hand Soap“, specialiai 
skirtą naudoti žiemos laikotarpiu. „Young Living“ aromatinį 
mišinį „Winter Nights“ sudaro Northern Lights juodųjų 
eglių aliejus, kuris yra išgaunamas „Young Living“ ūkyje, 
įsikūrusiame Kanadoje, Britų Kolumbijos provincijoje. Nuo 
2014 m. šio ūkio švariame dirvožemyje veši augalai, iš kurių 
gaminamas vienas mylimiausių „Young Living“ eterinių aliejų. 
Juodųjų eglių ir pipirmėčių aliejai sukuria žvalumo suteikiantį 
aromatinį derinį, o augalinė formulė užtikrina rankų švarą, jų 
neišsausinant. Alavijas ir ginkmedis drėkina, švelnina odą, o tai 
ypač svarbu sausiausiu metų laiku. Mėgaukitės gaiviu, vėsiu 
„Wintern Nights Foaming Hand Soap“ muilo aromatu.

PRODUKTO INFORMACIJA

Vanduo, decilo gliukozidas, denatūruotas alkoholis, Northern 
Lights juodųjų eglių (Picea mariana)* spyglių aliejus, cetilo 
hidroksietilceliuliozė, kedrų (Cedrus atlantica)* medžių aliejus, 
bergamočių (Citrus aurantium dulcis)* žievelių aliejus, 
pipirmėčių (Mentha piperita)* aliejus, glicerinas, natrio 
hidroksidas, ginkmedžių (Ginkgo biloba) lapų ekstraktas, 
kininių arbatmedžių (Camellia sinensis) lapų ekstraktas, alavijų 
(Aloe barbadensis) lapų sulčių milteliai, tokoferolis, saulėgrąžų 
(Helianthus annuus) sėklų aliejus, citrinų rūgštis

Sudėtyje gali būti: citralio**, citronelolio**, geraniolio**, 
limoneno**, linalolio**

* 100 % grynas eterinis aliejus
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys


