
• Masło z mango: otrzymywane z pozbawionych łuski 
nasion owocu z indyjskiego drzewa mango, zapobiega 
przesuszaniu skóry i pomaga zadbać o jej młodzieńczy 
wygląd.

• Olej z nasion arbuza: szybko się wchłania i działa 
nawilżająco. Wnika w głąb skóry, aby chronić ją przed 
oznakami przedwczesnego starzenia się. 

• Ekstrakt z jabłka: nawilżający kompleks sacharydowy 
pozyskiwany z suszonych jabłek. Natychmiast 
poprawia wygląd skóry, zmniejszając jej suchość 
i zapewniając nawilżenie nawet do sześciu godzin.

• Autorska kompozycja olejków eterycznych Young 
Living Winter Nights: czyste olejki eteryczne ze świerku 
czarnego, mięty pieprzowej, cedru i pomarańczy 
wzbogacają balsam zimowymi zapachami, które 
cieszą zmysły o każdej porze roku.

• Autorski zapach Young Living

• Łączy olejki eteryczne ze świerku czarnego, 
mięty pieprzowej, cedru i pomarańczy z innymi 
nawilżającymi składnikami naturalnego pochodzenia

• Nie pozostawia tłustej warstwy

• Odżywia suchą skórę, zwłaszcza w miejscach 
problematycznych, takich jak łokcie, dłonie i pięty

• Chroni naturalną barierę skóry i pozostawia uczucie 
miękkości i gładkości

• Zawiera składniki naturalnego pochodzenia

• Pasuje do mydła Winter Nights Foaming Hand Soap

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Kiedy dni stają się coraz krótsze, a powietrze bardziej 
rześkie i zimne, każdy z nas potrzebuje nieco otuchy. Nowy 
balsam Winter Nights Hand Lotion to sposób, aby poczuć 
wzmocnienie. Świeże, słodkie i leśne zapachy świerku 
czarnego z Northern Lights, mięty pieprzowej, cedru 
i pomarańczy łączą się harmonijnie, przywołując magiczne 
wspomnienia łagodnie padającego śniegu, mroźnego 
powietrza zimowej nocy oraz ciepła przytulnych miejsc.
Stworzony z naturalnie pozyskiwanych składników, balsam 
podnosi na duchu i nawilża dłonie, pomagając skupić się na 
tym, co zima ma najlepszego do zaoferowania. 

Opakowanie: 236 g       Kod produktu: 332288

WINTER NIGHTS 
HAND LOTION



Wyciśnij balsam na dłonie i wmasuj w skórę.

SKŁADNIKI

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli produkt dostanie się 
do oczu, przemyj je obficie chłodną wodą przez kilka minut. W przypadku zaczerwienienia lub podrażnienia skóry, przerwij 
stosowanie. Jeśli objawy się utrzymują, skontaktuj się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SPOSÓB UŻYCIA

WINTER NIGHTS  
HAND LOTION

Poczuj rześkie zimowe powietrze przy każdym użyciu balsamu 
Winter Nights Hand Lotion! Świeże nuty świerku czarnego 
i mięty pieprzowej oczarują Twoje zmysły, a składniki 
naturalnego pochodzenia pozwolą pozbyć się uczucia suchości 
skóry. Dzięki mocy roślin i olejków eterycznych skóra zyska 
odżywienie i miękkość, tak ważne podczas najzimniejszego 
czasu w roku. Ogrzej swoje serce i przynieś ukojenie suchej 
skórze, rozkoszując się rześkim, odprężającym zapachem 
balsamu Winter Nights Hand Lotion.

HISTORIA PRODUKTU

Woda, gliceryna, olejek z nasion meadowfoam (Limnanthes Alba), ekstrakt 
z owoców jabłoni (Pyrus malus), laurynian izoamylu, oliwian etyloheksylu, 
stearynian glicerolu, cytrynian stearynianu glicerylowego, alkohol 
cetylostearylowy, olej z nasion babassu (Orbignya oleifera), alkohol cetylowy, 
masło z nasion mango (Mangifera indica), olej z nasion maliny właściwej 
(Rubus idaeus), lewulinian sodu, olej z nasion arbuza (Citrullus lanatus), 
alkohol benzylowy, olejek z igieł świerku czarnego (Picea mariana)*, ekstrakt 
z otrębów owsa (Avena sativa), ekstrakt z otrębów ryżu (Oryza sativa), 
monogliceryd kwasu kaprylowego, sól sodowa kwasu anyżowego, olejek ze 
skórki pomarańczy (Citrus aurantium dulcis)*, olejek z drewna cedru atlaskiego 
(Cedrus atlantica)*, guma ksantanowa, olejek z mięty pieprzowej (Mentha 
piperita)*, sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe barbadensis), skwalan, 
ekstrakt ze skórki pomarańczy (Citrus aurantium dulcis), ekstrakt ze słonecznika 
(Helianthus annuus), sól sodowa kwasu fitowego, ekstrakt z liści rozmarynu 
(Rosmarinus officinalis), tokoferol, alkohol, wodorotlenek sodu, węglan sodu, 
kwas cytrynowy

*100% czysty olejek eteryczny


