
• Mango sviestas: šis mango sviestas, išgautas iš 
nuluptų mango vaisių branduolių iš Indijos, neleidžia 
odai išdžiūti ir užtikrina jos jaunatviškumą.

• Arbūzų sėklų aliejus: šis aliejus greitai susigeria ir 
yra puikus odos drėkiklis. Jis įsiskverbia į odą, kad 
apsaugotų nuo ankstyvo senėjimo požymių.

• Obuolių ekstraktas: drėkinantis sacharidų kompleksas, 
išgautas iš džiovintų obuolių. Obuolių ekstraktas gali 

išsyk paskatinti glotnų odos pojūtį ir išvaizdą, oda taps 
mažiau sausa ir sudrėkinta iki 6 valandų.

• Išskirtinis „Young Living“ eterinių aliejų mišinys „Winter 
Nights“: sudėtyje – gryni eteriniai aliejai, tarp kurių: 
Northern Lights juodųjų eglių, pipirmėčių, kedrų ir 
apelsinų aliejai. Rankų losjonas „Winter Nights Hand 
Lotion“ pasižymi maloniu žiemišku aromatu, kuris 
pakutens pojūčius bet kuriuo metų laiku. 

• Išskirtinis „Young Living“ sukurtas aromatas

• Priemonėje, skirtoje rankų drėkinimui, dera Northern 
Lights juodųjų eglių, pipirmėčių, kedrų ir apelsinų 
aliejai kartu su kitais natūraliai išgautais ingredientais

• Nepalieka riebių likučių

• Drėkina sausą odą, įskaitant jautresnes vietas, pvz., 
alkūnes, rankas ir kulnus

• Apsaugo natūralų odos drėgmės barjerą ir užtikrina 
odos švelnumą ir lygumą

• Sudėtyje yra natūralios kilmės ingredientų

• Galima derinti su putojančiu rankų muilu „Winter 
Nights Foaming Hand Soap“

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

Dienoms trumpėjant, orui vėstant, tenka imtis daugiau pastangų, kad 
palaikytume pakilų ūpą. Vienas būdų palepinti ir nudžiuginti save – 
kvapnus „Young Living“ rankų losjonas „Winter Nights Hand Lotion“. 
Mėgaukitės gaiviai saldžiu aromatu, kurį sukuria Northern Lights juodųjų 
eglių, pipirmėčių, kedrų ir apelsinų aliejai. Jusite magišką nuotaiką 
švenčių metu – šis kvapas primins švelniai krentantį sniegą, ramią žiemos 
naktį ir jaukią namų šilumą. Pagamintas iš natūralios kilmės ingredientų, 
šis losjonas ne tik drėkina rankas, bet jo aromatas pakelia nuotaiką bei 
leidžia lengviau sutelkti mintis į tai, ką geriausio siūlo žiema. 
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Išspauskite priemonės į delnus ir įmasažuokite į odą.

INGREDIENTAI

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam naudojimui. Venkite tiesioginio kontakto su akimis. Atsiradus 
sąlyčiui, keletą minučių akis gausiai plaukite švariu, vėsiu vandeniu. Atsiradus paraudimui ar dirginimui, nutraukite 
naudojimą. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

ĮSPĖJIMAI

INSTRUKCIJOS

„WINTER NIGHTS HAND  
LOTION“ RANKŲ LOSJONAS

Mėgaukitės gaiviu žiemišku aromatu, naudodami rankų 
losjoną „Winter Nights Hand Lotion“. Vėsinantys Northern 
Lights juodųjų eglių ir pipirmėčių aliejų aromatai pabudins 
jūsų pojūčius, o natūralios kilmės formulė užtikrins žiemą 
išsausėjusių rankų drėkinimą. Drėkinantys augalai švelnins 
odą, o gryni eteriniai aliejai pamaitins, todėl ji taps minkštesnė, 
o tai ypač svarbu sausiausiu metų laiku. Nuraminkite sausą 
odą ir pajuskite malonią, gaivaus aromato įkvėptą nuotaiką, 
naudodami rankų losjoną „Winter Nights Hand Lotion“.

PRODUKTO INFORMACIJA

Vanduo, glicerinas, Limnanthes alba (putonių) sėklų aliejus, Pyrus malus 
(obelų) vaisių ekstraktas, izoamilaratas, etilheksilo olivatas, glicerilo stearatas, 
glicerilo stearato citratas, cetearilo alkoholis, Orbignya oleifera (atalių) sėklų 
aliejus, cetilo alkoholis, Mangifera indica (mango) sėklų sviestas, Rubus 
idaeus (žemuogių) sėklų aliejus, natrio levulinatas, Citrullus lanatus (arbūzo) 
sėklų aliejus, benzilo alkoholis, Picea mariana* (Northern Lights juodųjų eglių) 
spyglių aliejus, Avena sativa (avižų) sėlenų ekstraktas, Oryza sativa (ryžių) 
sėlenų ekstraktas, glicerilo kaprilatas, natrio anizatas, Citrus aurantium 
dulcis* (apelsinų) žievelių aliejus, Cedrus atlantica* (kedrų) medienos aliejus, 
ksantano derva, Mentha piperita* (pipirmėčių) aliejus, Aloe barbadensis 
(alavijų) lapų sulčių milteliai, skvalanas, Citrus aurantium dulcis (apelsinų) 
žievelių ekstraktas, Helianthus annuus (saulėgrąžų) ekstraktas, natrio fitatas, 
Rosmarinus officinalis (rozmarinų) lapų ekstraktas, tokoferolis, alkoholis, 
natrio hidroksidas, natrio karbonatas, citrinos rūgštis

* 100 % grynas eterinis aliejus


