
• Extrato de maçã: um complexo de sacáridos 
hidratantes extraído a partir de maçãs desidratadas. 
O extrato de maçã pode melhorar imediatamente a 
sensação e aparência da pele ao reduzir a secura e ao 
proporcionar até seis horas de hidratação. 

• Óleo de sementes de melancia: este óleo absorve-se 
rapidamente e é ótimo para hidratar a pele. Penetra 
a pele de modo a protegê-la contra a aparência de 
sinais de envelhecimento precoce. 

• Manteiga de manga: obtida das sementes sem casca 
de mangas da Índia, esta manteiga previne que a pele 
seque e confere-lhe um aspeto jovial.

• Mistura de óleos essenciais Winter Nights exclusiva da 
Young Living: os óleos essenciais puros que constam 
nesta mistura, como o de abeto preto Northern Lights, 
hortelã-pimenta, cedro e laranja, conferem aromas 
de inverno à nossa loção de mãos Winter Nights Hand 
Lotion para satisfazer os teus sentidos em qualquer 
altura do ano.

• Um aroma exclusivo da Young Living.

• Combina os óleos essenciais de abeto preto Northern 
Lights, hortelã-pimenta, cedro e laranja em conjunto 
com outros ingredientes de origem natural de modo a 
hidratar as mãos.

• Não deixa resíduos oleosos.

• Concebido especificamente para cuidar da pele seca, 
incluindo zonas problemáticas como os cotovelos, as 
mãos e os calcanhares.

• Protege a barreira natural de hidratação da pele e 
deixa a pele suave e sedosa.

• Contém ingredientes de origem natural.

• Combina bem com o sabonete em espuma Winter 
Nights Foaming Hand Soap.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Quando os dias ficam mais curtos e as temperaturas ficam 
mais frias, como é que levantas os ânimos? Desfruta de uma 
sensação revigorante com a nova loção de mãos Winter Nights 
Hand Lotion da Young Living. Desfruta dos aromas intensos, 
doces e refrescantes dos óleos de abeto preto Northern Lights, 
hortelã-pimenta, cedro e laranja que foram combinados para te 
proporcionar a magia da neve a cair, a paz do ar da meia-noite 
no inverno e o calor dos espaços acolhedores. Elaborada a partir 
de ingredientes de origem natural, esta loção levanta os ânimos 
e hidrata as mãos para te ajudar a focar no melhor que o inverno 
tem para te proporcionar. 

Tamanho: 236 g       Código: 332288

WINTER NIGHTS 
HAND LOTION



Aplica-a nas mãos e massaja-a na pele.

INGREDIENTES

Manter fora da vista e do alcance das crianças. Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os olhos. Se ocorrer 
contacto, lavar abundantemente com água fria durante vários minutos. Interromper o uso se ocorrer vermelhidão ou 
irritação. Se os sintomas persistirem, entra em contacto com um profissional de saúde.

PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES

WINTER NIGHTS  
HAND LOTION

Dá vida ao ar do inverno com cada utilização da nossa loção 
de mãos Winter Nights Hand Lotion. Os aromas refrescantes 
de abeto preto Northern Lights e hortelã-pimenta são um mimo 
para os sentidos, enquanto a nossa fórmula com ingredientes de 
origem natural hidrata a pele. Os extratos botânicos hidratantes 
hidratam a pele enquanto os óleos essenciais puros a nutrem e 
promovem uma sensação de suavidade, o que é particularmente 
importante durante uma das estações em que fica mais seca. 
Desfruta de uma sensação reconfortante e amacia a pele seca 
com o aroma tranquilo, fresco e intenso da nossa Winter Nights 
Hand Lotion.

HISTÓRIA DO PRODUTO

Água, glicerina, óleo de semente de Limnanthes alba (Limnanto), extrato da fruta 
de Pyrus malus (Maçã), laurato de isoamilo, olivato de etilhexilo, estearato de 
glicerilo, citrato de estearato de glicerilo, álcool cetearílico, óleo de semente de 
Orbignya oleifera (Babaçu), álcool cetílico, manteiga de semente de Mangifera 
indica (Manga), óleo de semente de Rubus idaeus (Framboesa), levulinato de 
sódio, óleo de sementes de Citrullus lanatus (Melancia), álcool benzílico, óleo de 
folha de Picea mariana* (Abeto preto Northern Lights), extrato de farelo de Avena 
sativa (Aveia), extrato de farelo de Oryza sativa (Arroz), caprilato de glicerilo, 
anisato de sódio, óleo da casca de Citrus aurantium dulcis* (Laranja), óleo de 
madeira de Cedrus atlantica* (Cedro), goma xantana, óleo de Mentha piperita* 
(Hortelã-pimenta), pó de sumo da folha de Aloe barbadensis, esqualano, extrato 
da casca de Citrus aurantium dulcis (Laranja), extrato de Helianthus annuus 
(Girassol), sódio, fitato, extrato da folha de Rosmarinus officinalis (Alecrim), 
tocoferol, álcool, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico.

* Óleo essencial 100% puro.


