
• Mangosmör: Kommer från de skalade mangokärnorna 
av träd i Indien. Mangosmör förhindrar att huden 
torkar ut och hjälper den behålla ett ungdomligt 
utseende.

• Äppelextrakt: Ett återfuktande sackaridkomplex som 
har extraherats från torkade äpplen. Äppelextrakt kan 
göra att huden snabbt känns och ser bättre ut genom 
att minska torrhet och ge återfuktningsstöd i upp till 6 
timmar. 

• Vattenmelonolja: Den här oljan absorberas snabbt och 
är en bra återfuktare för huden. Den går in i huden 
och skyddar den mot tidigt åldrande.

• Vår exklusiva eteriska oljeblandning Young Living 
Winter Nights: Rena eteriska oljor såsom Northern 
Lights Black Spruce, Peppermint, Cedarwood och 
Orange berikar Winter Nights Hand Lotion med 
vintriga dofter som piggar upp sinnena året om.

• En exklusiv signaturdoft från Young Living

• Kombinerar de eteriska oljorna Northern Lights Black 
Spruce, Peppermint, Cedarwood och Orange med 
andra naturligt härledda ingredienser för att återfukta 
händer

• Gör inte händerna kladdiga

• Särskilt utformad för att vårda torr hud, inklusive 
problemområden såsom armbågar, händer och hälar

• Skyddar hudens naturliga fuktbarriär och gör huden 
mjuk och len

• Innehåller naturligt härledda ingredienser

• Passar perfekt tillsammans med Winter Nights 
Foaming Hand Soap

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

När dagarna blir kortare och luften svalare, hur kan du hålla 
humöret uppe? Ge dig själv en boost med Young Livings nya 
Winter Nights Hand Lotion. Njut av de svala, söta dofterna av 
Northern Lights Black Spruce, Peppermint, Cedarwood och Orange 
när de kombineras i en underbar vinterblandning som ger dig 
tankar på hur magiska långsamt fallande snöflingor är, känslan 
av den bitande midnattskylan på vintern och hur mysigt det är 
inne i värmen. Denna hudkräm är gjord av naturligt härledda 
ingredienser, gör dig på bättre humör och återfuktar dina händer 
så att du kan fokusera på det bästa som vintern har att erbjuda. 
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WINTER NIGHTS 
HAND LOTION



Ta en klick i handen och massera in i huden.

INGREDIENSER

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen ska 
du skölja noga med rent, kallt vatten i flera minuter. Använd inte produkten om rodnad eller irritation uppstår. Kontakta 
sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår.

VARNING

ANVÄNDNING

WINTER NIGHTS  
HAND LOTION

Andas in den friska vinterluften med varje användning av 
Winter Nights Hand Lotion! De svala dofterna av Northern 
Lights Black Spruce och Peppermint lugnar dina sinnen 
medan vår naturligt härledda formel återfuktar torr vinterhud. 
Fuktbevarande växter mjukgör huden medan rena eteriska 
oljor vårdar och gör huden smidigare, vilket är särskilt viktigt 
under den torraste årstiden. Värm hjärtat och vårda torr hud 
med den svala, uppfriskande och rofyllda doften av Winter 
Nights Hand Lotion.

PRODUKTBAKGRUND

Vatten, glycerin, fröolja av Limnanthes alba (meadowfoam), fruktextrakt 
från Pyrus malus (äpple), isoamyllaurat, etylhexyl olivat, glycerylstearat, 
glycerylstearat citrat, cetostearylalkohol, olja av Orbignya oleifera 
(babassu), cetylalkohol, smör av Mangifera indica (mango), olja av Rubus 
idaeus (hallon), natriumlevulinat, olja av Citrullus lanatus (vattenmelon), 
bensylalkohol, olja av Picea mariana* (svartgran från Northern Lights), 
kliextrakt från Avena sativa (havre), kliextrakt från Oryza sativa (ris), 
glycerylkaprylat, natriumanisat, olja av Citrus aurantium dulcis* (apelsin), 
olja av Cedrus atlantica* (cederträ), xantangummi, olja av Mentha piperita* 
(pepparmynta), bladjuicepulver av Aloe barbadensis (aloe), skvalan, 
skalextrakt från Citrus aurantium dulcis (apelsin), extrakt från Helianthus 
annuus (solros), natriumfytat, bladextrakt från Rosmarinus officinalis 
(rosmarin), tokoferol, alkohol, natriumhydroxid, natriumkarbonat, citronsyra

*100 % ren eterisk olja


