
BLOOM by Young Living Brightening Cleanser je 
přirozeně získaný čisticí přípravek na obličej, který 
odhalí zářivou pleť a zanechá váš obličej svěží a jemný. 
Čisticí přípravek BLOOM Brightening Cleanser využívá 
síly výtažku z květů pulmérie, sodné soli kyseliny 
hyaluronové a oleje ze semínek pracaxi, které pomáhají 
čistit a hydratovat pleť.

Čisticí přípravek byl vyroben se zaměřením na vzhled 
nesjednoceného tónu pleti a na přirozenou záři,  
o kterou pleť přišla. Kolekce BLOOM by Young Living 
Brightening Skin Care Collection podporuje vzhled 
zářivé pleti za použití přirozeně získaných složek. Tato 
kolekce využívá síly rozjasňujícího komplexu Sheerlumé 
a odhalí vaši záři.

50 ml Položka č. 32672

                          

• Sodná sůl kyseliny hyaluronové: Poskytuje hydrataci.

• Výtažek z květů pulmérie (Plumeria acutifolia): Tento 

rychle vstřebatelný olej má hydratační účinek, díky 

kterému je pleť jemná a hebká, a v jižním Tichomoří je 

základní složkou vlasových a pleťových produktů. 

• Olej ze semínek pracaxi (Pentaclethra macroloba): 

Podporuje přirozenou hydrataci pleti.

• Rozjasňuje a dodává pleti nádhernou záři.

• Pomáhá obnovit vyrovnaný tón pleti.

• Poskytuje pleti jemnější strukturu.

• Hydratuje pleť.

• Dermatologicky testován.

• Účinně odstraňuje líčidla a nečistoty.

• Vyroben z přirozeně získaných, jemných složek.

• Není testován na zvířatech.

• Neobsahuje lepek, parabeny, ftaláty, syntetické 

vůně, sulfáty, ropu, minerální oleje ani žádné  

z tisíců potenciálně problematických složek, 

které odmítáme používat. 

BRIGHTENING CLEANSER

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

• Rozjasňující komplex Sheerlumé: Složený  

z esenciálního oleje z vetiveru, cypřiše 

modrého, pelyňku, královského havajského 

santalovníku, hřebíčku, jasmínu, semínek 

mrkve, máty klasnaté, pelargonie  

a kadidlovníku.



Kolekce BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection 
je obohacena nejpokročilejšími přirozeně získanými složkami pro 
rozjasnění vzhledu pleti a dodání přirozené záře. Produkty BLOOM jsou 
vyrobeny bez syntetických vůní – je to pouze další vyjádření našeho 
neochvějného závazku jemné kráse. Tato kolekce, která obsahuje 
rozjasňující komplex Sheerlumé, pomáhá zvýšit hydrataci a zlepšit 
vzhled vyrovnaného tónu pleti.

Uvnitř každé krabičky BLOOM by Young Living najdete kytičku, kterou 
si můžete vymalovat a vystřihnout. Tato aktivita pobízí k opětovnému 
použití balení a pomáhá šířit zprávu o omezení odpadu.

SLOŽENÍ 

Voda, disodium cocoyl glutamate, decyl glucoside, 
glycerin, sodium laurylglucosides hydroxypropylsulfonate, 
glyceryl oleát citrát, glyceryl caprylate/caprate, sucrose 
cocoate, výtažek z květů pulmérie (Plumeria acutifolia), 
sorbitan sesquicaprylate, sodium lauroyl lactylate, 
cetyl alcohol, kyselina citronová, olej ze semínek pracaxi 
(Pentaclethra macroloba), benzyl alcohol, glyceryl 
kaprylát, kaprilový/kaprinový triglycerid, xanthan, sodium 
levulinate, výtažek z kořene lékořice lysé (Glycyrrhiza 
glabra), cetearyl alcohol, sodium PCA, chlorid sodný, 
sodium anisate, slída, glyceryl undecylenate, sodium 
hyaluronate, fytát sodný, oxid titaničitý, olej z kořene 
vetiveru (Vetiveria zizanoides)*, olej ze dřeva cypřiše 
modrého (Callitris intratropica)*, olej z květů pelyňku 

Navlhčete pleť vlažnou vodou a jemně 

vmasírujte malé množství čisticího přípravku 

do pleti. Důkladně opláchněte a osušte 

poklepáním. Používejte ráno a večer.

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Pouze pro vnější použití. Vyhněte 

se kontaktu s očima. Objeví-li se 

podráždění, přestaňte používat.

POKYNY   VAROVÁNÍ  

PŮVOD PRODUKTU

BRIGHTENING CLEANSER
BLOOM by Young Living

(Artemisia pallens)*, olej ze dřeva královského  
havajského santalovníku (Santalum paniculatum)*,  
olej z poupat hřebíčku (Eugenia caryophyllus)*, olej  
z jasmínu (Jasminum officinale)••, olej ze semínek mrkve 
(Daucus carota sativa)*, výtažek z listů máty klasnaté 
(Mentha spicata)*, olej z květů pelargonie (Pelargonium 
graveolens)*, olej z kadidlovníku (Boswellia carterii)*, 
alkohol, tokoferol 

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, 
benzyl salicylát**, citrál**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej
••100% čistá silice
**Přírodní složky esenciálních olejů


