
• Glucósido de decilo: um ingrediente de limpeza de 
origem natural e um agente espumante ideal para 
uma limpeza suave e profunda.

• Óleos essenciais puros: os óleos essenciais à base 
de plantas infundem o sabonete em espuma Winter 
Nights Foaming Hand Soap com aromas de inverno 
para satisfazer os teus sentidos em qualquer altura do 
ano. 

• Aloe vera e ginkgo biloba: estes ingredientes 
hidratantes ajudam a prevenir o ressecamento da 
pele, deixando as mãos mais suaves.

• Aroma exclusivo da Young Living: Winter Nights é uma 
mistura dos óleos essenciais de abeto preto Northern 
Lights, hortelã-pimenta, cedro e laranja.

• Combina os óleos essenciais de abeto preto Northern 
Lights, hortelã-pimenta, cedro e laranja em conjunto 
com outros ingredientes de origem natural.

• Cria uma espuma instantânea para uma lavagem 
rápida.

• Deixa a pele suave e limpa com um aroma doce e 
amadeirado.

• Contém ingredientes de origem natural e à base de 
plantas.

• Proporciona uma alternativa suave e eficaz aos 
sabonetes comerciais.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Quando os dias ficam mais curtos e as temperaturas ficam 
mais frias, como é que levantas os ânimos? Desfruta de 
uma sensação revigorante com o novo sabonete em espuma 
Winter Nights Foaming Hand Soap da Young Living. Este 
aroma exclusivo da Young Living combina as fragrâncias 
amadeiradas e refrescantes dos óleos essenciais de abeto 
preto Northern Lights, hortelã-pimenta, cedro e laranja. O 
nosso sabonete em espuma Winter Nights Foaming Hand Soap 
rico e suave também limpa e refresca, à medida que hidrata e 
previne o ressecamento da pele.

Tamanho: 236,5 ml Código: 33064

WINTER NIGHTS 
FOAMING  
HAND SOAP



Coloca espuma nas mãos, esfrega-as e enxagua bem.

INGREDIENTES

Manter fora da vista e do alcance das crianças. Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os olhos. Se ocorrer 
contacto, lavar abundantemente com água fria durante vários minutos. Interromper o uso se ocorrer vermelhidão ou 
irritação. Se os sintomas persistirem, entra em contacto com um profissional de saúde.

PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES

WINTER NIGHTS  
FOAMING HAND SOAP

Dá vida ao ar do inverno com o aroma do nosso Winter Nights 
Foaming Hand Soap que foi concebido especificamente para 
o inverno. A mistura Winter Nights da Young Living contém o 
óleo essencial de abeto preto Northern Lights que é produzido 
exclusivamente na nossa quinta situada na Colômbia Britânica, 
Canadá. Desde 2014, o solo puro desta quinta nutre os extratos 
botânicos de onde provém um dos óleos essenciais mais populares 
da Young Living. Desfruta dos aromas refrescantes de abeto preto e 
hortelã-pimenta, à medida que a nossa fórmula à base de plantas 
limpa as tuas mãos sem ressecá-las. Os extratos botânicos de 
aloe vera e ginkgo biloba hidratam a pele, o que é particularmente 
importante durante uma das estações em que fica mais seca. 
Desfruta dos aromas intensos e refrescantes do nosso Winter Nights 
Foaming Hand Soap.

HISTÓRIA DO PRODUTO

Água, glucósido de decilo, álcool desnaturado, óleo de 
folha de Picea mariana* (abeto preto Northern Lights), cetil 
hidroxietilcelulose, óleo de madeira de cedrus atlantica* (Cedro), 
óleo da casca de Citrus aurantium dulcis* (Laranja), óleo de 
Mentha piperita* (Hortelã-pimenta), glicerina, hidróxido de sódio, 
extrato de folha de Ginkgo biloba, extrato de folha de Camellia 
sinensis, pó de sumo de folha de Aloe barbadensis, tocoferol, óleo 
de semente de Helianthus annuus (Girassol), ácido cítrico.

Pode conter: citral**, citronelol**, geraniol**, limoneno**, linalol**.

* Óleo essencial 100% puro.
** Componentes naturais de óleos essenciais.


