
• Dekylglukosid: Ett naturligt rengörande och 
skummande ämne för mild, noggrann rengöring.

• Aloe och ginkgo biloba: Dessa återfuktande 
ingredienser motverkar uttorkning och gör dina händer 
mjukare.

• Rena eteriska oljor: Växtbaserade eteriska oljor berikar 
Winter Nights Foaming Hand Soap med vintriga dofter 
som glädjer sinnena året om.

• Signaturdoft från Young Living: Winter Nights är en 
blandning av de eteriska oljorna Northern Lights Black 
Spruce, Peppermint, Cedarwood och Orange.

• Kombinerar de eteriska oljorna Northern Lights Black 
Spruce, Peppermint, Cedarwood och Orange med 
andra naturligt härledda ingredienser

• Skummar omedelbart för snabb handrengöring

• Gör huden mjuk och ren med en söt trädoft

• Innehåller naturligt härledda, växtbaserade 
ingredienser

• Är ett milt och effektivt alternativ till kommersiella 
tvålar

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

När dagarna blir kortare och luften svalare, hur kan du hålla 
humöret uppe? Ge dig själv en boost med Young Livings Winter 
Nights Foaming Hand Soap. Denna signaturdoft från Young 
Living kombinerar de träiga och svala dofterna av Northern 
Lights Black Spruce, Peppermint, Cedarwood och Orange. 
Den rikt löddrande Winter Nights Foaming Hand Soap rengör 
och piggar upp samtidigt som den återfuktar och motverkar 
uttorkning.

Produktstorlek 236,5 ml Artikelnummer 33064

WINTER NIGHTS 
FOAMING HAND SOAP



Tryck ut lite skum på händerna, löddra tvålen och skölj noga.

INGREDIENSER

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen ska 
du skölja noga med rent, kallt vatten i flera minuter. Använd inte produkten om rodnad eller irritation uppstår. Kontakta 
sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår.

VARNING

ANVÄNDNING

WINTER NIGHTS  
FOAMING HAND SOAP

Andas in den friska vinterluften med doften av Winter Nights 
Foaming Hand Soap, som är särskilt utformad för vintern! 
Young Livings Winter Nights innehåller den eteriska oljan 
Northern Lights Black Spruce, som bara produceras på vår 
gård i British Columbia i Kanada. Sedan 2014 har den här 
gårdens rena jord närt växterna som en av Young Livings 
mest omtyckta eteriska oljor tillverkas av. Njut av de svala 
dofterna av svartgran och pepparmynta samtidigt som vår 
plantbaserade formel rengör dina händer utan att torka ut 
dem. Växtdelar från aloe och ginkgo biloba återfuktar huden 
och mjukgör den, vilket är viktigare än vanligt under årets 
torraste årstid. Njut av den svala doften av Winter Nights 
Foaming Hand Soap.

PRODUKTBAKGRUND

Vatten, dekylglukosid, denaturerad alkohol, olja av 
Picea mariana* (svartgran från Northern Lights), cetyl-
hydroxyetylcellulosa, träolja av Cedrus atlantica* (cederträ), olja 
av Citrus aurantium dulcis* (apelsin), olja av Mentha piperita* 
(pepparmynta), glycerin, natriumhydroxid, bladextrakt av Ginkgo 
biloba (ginkgo), bladextrakt av Camellia sinensis (tebuske), 
juicepulver av blad från Aloe barbadensis (aloe), tokoferol, fröolja 
av Helianthus annuus (solros), citronsyra

Kan innehålla: citral**, citronellol**, geraniol**, limonen**, 
linalool**

*100 % ren eterisk olja
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan


