
• Unt de mango: Obținut din sâmburii de fructe decojite 
ale arborelui mango din India, acest unt de mango 
previne uscarea pielii și o ajută să aibă un aspect 
tânăr.

• Amestecul exclusiv Winter Nights de uleiuri esențiale 
de la Young Living:  Uleiurile esențiale pure, inclusiv 
molidul negru Northern Lights, menta, lemnul de cedru 
și portocalul infuzează loțiunea de mâini Winter Nights 
cu parfumuri de iarnă care încântă simțurile în orice 
moment al anului. 

• Ulei din semințe de pepene verde: Acest ulei se 
absoarbe rapid și este un bun hidratant al pielii. Acesta 
pătrunde în piele pentru a proteja împotriva apariției 
îmbătrânirii premature.

• Extract de mere: Un complex de zaharide hidratante 
extras din mere uscate. Extractul de mere poate 
îmbunătăți imediat senzația și aspectul pielii, 
reducând uscăciunea și oferind până la 6 ore de 
hidratare.

• O aromă exclusivă marca Young Living

• Combină uleiurile esențiale de molid negru Northern 
Lights, mentă, lemn de cedru și portocală cu alte 
ingrediente de origine naturală pentru a hidrata 
mâinile.

• Nu lasă reziduuri grase

• Conceput special pentru a răsfăța pielea uscată, 
inclusiv zonele cu probleme precum coatele, mâinile și 
călcâiele

• Protejează bariera naturală de hidratare a pielii și lasă 
pielea moale și netedă

• Conține ingrediente de origine naturală

• Merge bine cu săpunul spumant pentru mâini Winter 
Nights

INGREDIENTE DE BAZĂ

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Când zilele devin mai scurte, iar aerul devine mai rece și mai rece, cum 
îți ridici moralul? Susține-te cu noua loțiune de mâini Winter Nights de la 
Young Living. Aromele proaspete, dulci și veșnic verzi ale molidului negru 
Northern Lights, mentă, lemn de cedru și portocală se reunesc într-o 
combinație încântătoare de sărbători, aducând în minte magia zăpezii 
care cade ușor, liniștea aerului proaspăt de la miezul nopții în timpul 
iernii și căldura spațiilor confortabile. Realizată cu ingrediente de origine 
naturală, această loțiune ridică moralul și hidratează mâinile, ajutându-
te să te concentrezi pe tot ce are iarna mai bun de oferit. 
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LOȚIUNE PENTRU  
MÂINI WINTER NIGHTS



Se pompează pe mâini și se masează pe piele.

INGREDIENTE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern.  Evită contactul cu ochii. Dacă apare contactul cu ochii, spală 
ochii cu apă curată și rece timp de câteva minute. Întrerupe utilizarea produsului în cazul în care apar iritații. Dacă 
simptomele persistă, contactează un medic.

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI

LOȚIUNE PENTRU  
MÂINI WINTER NIGHTS

Fă ca aerul rece al iernii să prindă viață cu fiecare pompă de 
loțiune de mâini Winter Nights! Aromele răcoritoare de molid 
negru Northern Lights și mentă îți încântă simțurile, în timp 
ce formula noastră naturală hidratează pielea uscată de 
iarnă. Substanțele botanice hidratante înmoaie pielea, în timp 
ce uleiurile esențiale pure o hrănesc și o fac să se simtă mai 
moale, ceea ce este deosebit de important în timpul unuia ditre 
cele mai dure anotimpuri. Încălzește-ți inima și calmează-ți 
pielea uscată cu aroma proaspătă și liniștitoare a loțiunii de 
mâini Winter Nights.

CONTEXTUL PRODUSULUI

Apă, glicerină, ulei de semințe de Limnanthes alba (Meadowfoam), extract de 
fructe de Pyrus malus (măr), laurat de izoamil, olivat de etilhexil, stearat de 
gliceril, citrat de stearat de gliceril, alcool cetearilic, ulei din semințe de Orbignya 
oleifera (Babassu), alcool cetilic, unt din semințe de Mangifera indica (mango), 
ulei din semințe de Rubus idaeus (zmeură), levulinat de sodiu, ulei din semințe de 
Citrullus lanatus (pepene verde), alcool benzilic, ulei din frunze de Picea mariana* 
(molid negru din Northern Lights), extract de tărâțe de Avena sativa (Ovăz), 
extract de tărâțe de Oryza sativa (orez), caprilat de gliceril, anisat de sodiu, 
ulei de coajă de Citrus aurantium dulcis* (portocală), Cedrus atlantica* (lemn 
de cedru), gumă de xantan, ulei de Mentha piperita* (mentă), pulbere de suc 
de frunze de Aloe barbadensis, Squalane, extract de coajă de Citrus aurantium 
dulcis (portocală), extract de Helianthus annuus (floarea-soarelui), fitat de sodiu, 
extract de frunze de Rosmarinus officinalis (rozmarin), tocoferol, alcool, hidroxid 
de sodiu, carbonat de sodiu, acid citric.

* Ulei esențial 100% pur 


