
• Glukozyd decylowy: naturalna substancja 
oczyszczająca oraz pieniąca, idealna do łagodnego, 
dokładnego mycia.

• Aloes i ginkgo biloba: składniki nawilżające, które 
pomagają zapobiegać wysuszaniu i sprawiają, że 
dłonie są miękkie.

• Czyste olejki eteryczne: wzbogacają mydło zimowymi 
zapachami, które cieszą zmysły o każdej porze roku.

• Autorski zapach Young Living: Winter Nights to 
kompozycja olejków eterycznych ze świerku czarnego, 
mięty pieprzowej, cedru i pomarańczy.

• Łączy olejki eteryczne ze świerku czarnego, mięty 
pieprzowej, cedru i pomarańczy z innymi składnikami 
naturalnego pochodzenia

• Wygodna pianka ułatwia mycie rąk

• Pozostawia skórę miękką i czystą, ze słodkim, 
drzewnym zapachem

• Zawiera roślinne składniki naturalnego pochodzenia

• Jest łagodną, skuteczną alternatywą dla klasycznych 
mydeł

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Kiedy dni stają się coraz krótsze, a powietrze bardziej 
rześkie i zimne, każdy z nas potrzebuje nieco otuchy. 
Poczuj wzmocnienie dzięki zapachowi mydła Winter Nights 
Foaming Hand Soap. Ta autorska kompozycja Young Living 
łączy drzewne i orzeźwiające nuty olejków eterycznych ze 
świerku czarnego z Northern Lights, mięty pieprzowej, cedru 
i pomarańczy. Bogate mydło Winter Nights Foaming Hand 
Soap rozbudza zmysły i oczyszcza skórę, nawilżając ją 
i zapobiegając przesuszaniu.

Pojemność: 236,5 ml Kod produktu: 33064

WINTER NIGHTS 
FOAMING HAND SOAP



Nanieś piankę na dłonie za pomocą dozownika, namydl, a następnie dokładnie spłucz.

SKŁADNIKI

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli produkt dostanie się 
do oczu, przemyj je obficie chłodną wodą przez kilka minut. W przypadku zaczerwienienia lub podrażnienia skóry, przerwij 
stosowanie. Jeśli objawy się utrzymują, skontaktuj się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SPOSÓB UŻYCIA

WINTER NIGHTS  
FOAMING HAND SOAP

Poczuj rześkie zimowe powietrze dzięki zapachowi mydła 
Winter Nights Foaming Hand Soap, które świetnie sprawdzi się 
w najzimniejszej porze roku! Kompozycja Winter Nights zawiera 
olejek eteryczny ze świerku czarnego, wytwarzany wyłącznie na 
naszej farmie Northern Lights w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. 
Od 2014 roku nieskażona gleba tej farmy dostarcza składników 
roślinnych, z których wytwarzane są jedne z najbardziej 
uwielbianych olejków eterycznych Young Living. Ciesz się świeżymi 
zapachami świerku czarnego i mięty pieprzowej w produkcie, 
który myje ręce bez przesuszania. Aloes i ginkgo biloba nawilżają 
skórę, dając uczucie miękkości, ważne zwłaszcza w najzimniejszych 
miesiącach w roku. Rozbudź zmysły, używając mydła Winter Nights 
Foaming Hand Soap.

HISTORIA PRODUKTU

Woda, glukozyd decylowy, alkohol denaturowany, olejek z igieł 
świerku czarnego (Picea mariana)*, cetylohydroksyetyloceluloza, 
olejek z drewna cedru atlaskiego (Cedrus atlantica)*, olejek ze 
skórki pomarańczy (Citrus aurantium dulcis)*, olejek z mięty 
pieprzowej (Mentha piperita)*, gliceryna, wodorotlenek sodu, 
ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), ekstrakt 
z liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis), sproszkowany 
sok z liści aloesu (Aloe barbadensis), tokoferol, olej z nasion 
słonecznika (Helianthus Annuus), kwas cytrynowy

Może zawierać: cytral**, cytronelol**, geraniol**, limonen**, 
linalol**

*100% czysty olejek eteryczny
**Naturalne składniki olejków eterycznych


