
• Máslo z manga: získané z jader zbavených skořápek 
plodu mangovníku z Indie. Máslo z manga zabraňuje 
vysušení pokožky a napomáhá jejímu mladistvému 
vzhledu.

• Exkluzivní směs esenciálních olejů Winter Nights od 
Young Living: čisté esenciální oleje, včetně oleje ze 
smrku černého z Northern Lights, máty peprné, cedru 
a pomeranče prostupují krém na ruce Winter Nights 
Hand Lotion zimními vůněmi, které potěší smysly 
kdykoli v roce. 

• Olej ze semínek vodního melounu: tento olej se rychle 
vstřebává a je dobrým zvlhčovačem pokožky. Proniká 
do pokožky, aby ji chránil před známkami předčasného 
stárnutí.

• Výtažek z jablka: hydratační sacharidový komplex 
získaný ze sušených jablek. Výtažek z jablek může 
okamžitě zlepšit pocit a vzhled pokožky omezením 
suchosti a poskytnutím až 6 hodinové hydratace.

• Exkluzivní osobitá vůně společnosti Young Living

• Kombinuje esenciální olej ze smrku černého z Northern 
Lights, máty peprné, cedru a pomeranče s dalšími 
přirozeně získanými složkami na hydrataci rukou

• Nezanechává mastný zbytek

• Speciálně vytvořen na výživu suché pokožky, včetně 
problematických oblastí, jako jsou lokty, ruce a paty

• Chrání přirozenou kožní bariéru a zanechá pokožku 
jemnou a hladkou

• Obsahuje přirozeně získané složky

• Skvěle se hodí k pěnovému mýdlu Winter Nights 
Foaming Hand Soap

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Když se dny zkracují a vzduch se ochlazuje, jak si zvednete 
náladu? Zlepšete si náladu díky novému krému na ruce 
Winter Nights Hand Lotion od Young Living. Užijte si 
výraznou, sladkou, jehličnatou vůni oleje ze smrku černého 
z Northern Lights, máty peprné, cedru a pomeranče, které 
se pojí v lahodně sváteční kombinaci. Přináší na mysl kouzlo 
lehce padajícího sněhu, klid chladného nočního vzduchu 
v zimě a teplo příjemných místností. Tento krém na ruce, 
který je vyroben z přirozeně získaných složek, pozvedá ducha 
a hydratuje ruce. Pomáhá vám soustředit se na to nejlepší, 
co zimní sezóna nabízí. 

Velikost produktu 236 g       Položka č. 332288

WINTER NIGHTS 
HAND LOTION



Naneste do dlaní a vetřete do pokožky.

SLOŽENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud ke kontaktu dojde, 
vyplachujte oči několik minut čistou, studenou vodou. Pokud se vyskytne začervenání či podráždění, přestaňte používat. 
Pokud příznaky přetrvávají, kontaktujte lékaře.

VAROVÁNÍ

POKYNY

WINTER NIGHTS  
HAND LOTION

Svěží zimní vzduch ožije s každou pumpičkou krému na ruce 
Winter Nights Hand Lotion! Chladivá vůně smrku černého 
z Northern Lights a máty peprné potěší vaše smysly, zatímco 
naše přirozeně získané složení hydratuje suchou zimní pokožku. 
Hydratační rostlinné látky zjemňují pokožku, zatímco čisté 
esenciální oleje ji vyživují a pokožka díky nim bude jemnější, 
což je obzvláště důležité během nejsuššího ročního období. 
Tato ostrá a příjemně klidná vůně krému na ruce Winter Nights 
Hand Lotion vás zahřeje u srdce a zklidní suchou pokožku.

PŮVOD PRODUKTU

Voda, glycerin, olej ze semen zrcadlovky (Limnanthes alba), výtažek z plodů jabloně 
(Pyrus malus), isoamyl laureát, ethylhexyl olivát, glyceryl stearát, glyceryl stearát 
citrát, cetearyl alcohol, olej ze semen babassu (Orbignya oleifera), cetyl alcohol, 
máslo ze semen manga (Mangifera indica), olej ze semínek maliníku (Rubus idaeus), 
sodium levulinate, olej ze semínek vodního melounu (Citrullus lanatus), benzyl 
alcohol, olej z jehličí smrku černého z Northern Lights (Picea mariana*), výtažek 
z ovesných otrub (Avena sativa), výtažek z rýžových otrub (Oryza sativa), glyceryl 
kaprylát, sodium anisate, olej z kůry pomeranče (Citrus aurantium dulcis*), olej ze 
dřeva cedru (Cedrus atlantica*), xanthan, olej z máty peprné (Mentha piperita*), 
šťáva z listů aloe (Aloe barbadensis) v prášku, skvalen, výtažek z kůry pomeranče 
(Citrus aurantium dulcis), výtažek ze slunečnice (Helianthus annuus), fytát sodný, 
výtažek z listů rozmarýnu (Rosmarinus officinalis), tokoferol, alcohol, hydroxid 
sodný, uhličitan sodný, kyselina citronová

*100% čistý esenciální olej


