
• Glucozidă de decil - un agent natural de curățare și 
spumare, ideal pentru o curățare delicată și temeinică.

• Aloe și ginkgo biloba: Aceste ingrediente hidratante 
ajută la prevenirea uscării excesive, ceea ce face ca 
mâinile să fie mai moi. 
 

• Uleiuri esențiale pure:  Uleiurile esențiale pe bază de 
plante infuzează săpunul spumant de mâini Winter 
Nights cu arome de iarnă care încântă simțurile în 
orice moment al anului.

• Mireasmă marca Young Living:  Winter Nights este un 
amestec de uleiuri esențiale de molid negru Northern 
Lights, mentă, lemn de cedru și portocală.

• Combină uleiurile esențiale de molid negru Northern 
Lights, mentă, lemn de cedru și portocală cu alte 
ingrediente de origine naturală 

• Spumează instantaneu pentru o spălare rapidă

• Lasă pielea moale și curată, cu un parfum dulce, 
lemnos

• Conține ingrediente de origine naturală, pe bază de 
plante

• Oferă o alternativă delicată și eficientă la săpunurile 
din comerț

INGREDIENTE DE BAZĂ

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Când zilele devin mai scurte, iar aerul devine mai rece și mai 
rece, cum îți ridici moralul? Dăruiește-ți un plus de confort 
cu parfumul săpunului de mâini spumant Winter Nights de 
la Young Living. Acest parfum marca Young Living combină 
aromele lemnoase și răcoritoare ale molidului negru Northern 
Lights, mentă, lemn de cedru și portocal. Săpunul nostru de 
mâini cu spumă Winter Nights, bogat și delicat, curăță și 
revigorează, în timp ce hidratează și previne uscarea excesivă.

Volumul produsului 236.5 ml Articol nr. 33064

SĂPUN SPUMANT 
PENTRU MÂINI  
WINTER NIGHTS



Pune spumă pe mâini, spală-le și apoi clătește-le bine. 

INGREDIENTE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern.  Evită contactul cu ochii. Dacă apare contactul cu ochii, spală 
ochii cu apă curată și rece timp de câteva minute. Întrerupe utilizarea produsului în cazul în care apar iritații. Dacă 
simptomele persistă, contactează un medic.

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI

SĂPUN SPUMANT PENTRU  
MÂINI WINTER NIGHTS

Fă ca aerul înviorător al iernii să prindă viață cu parfumul săpunului 
de mâini spumant Winter Nights, conceput special pentru sezonul 
de iarnă! Winter Nights de la Young Living conține ulei esențial de 
molid negru Northern Lights, produs exclusiv la ferma noastră din 
Columbia Britanică, Canada. Din 2014, solul imaculat al acestei 
ferme hrănește plantele din care se produce unul dintre cele 
mai iubite uleiuri esențiale Young Living. Bucură-te de aromele 
răcoritoare de molid negru și mentă, în timp ce formula noastră pe 
bază de plante îți curăță mâinile fără să le usuce prea mult. Plantele 
botanice Aloe și ginkgo biloba îți hidratează pielea, făcând-o mai 
moale, ceea ce este deosebit de important în timpul celui mai uscat 
dintre anotimpuri. Bucură-te de parfumul proaspăt și răcoros al 
săpunului de mâini cu spumă Winter Nights.

CONTEXTUL PRODUSULUI

Apă, glucozidă de decil, alcool denaturat, ulei din frunze de Picea 
mariana (molid negru Northern Lights)*, cetil hidroxietilceluloză, 
ulei din lemn de Cedrus atlantica*, ulei din coaja de Citrus 
aurantium dulcis (portocală)*, ulei de Mentha piperita (mentă)*, 
glicerină, hidroxid de sodiu, extract de frunze de Ginkgo biloba, 
extract de frunze de Camellia sinensis, pulbere de suc de frunze 
de Aloe barbadensis, Tocoferol, ulei de semințe de Helianthus 
annuus (floarea-soarelui), acid citric

Poate conține: Citral**, Citronelol**, Geraniol**, Limonene**, 
Linalool**

* Ulei esențial 100% pur 
**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale


