
BLOOM by Young Living Brightening Cleanser 
on luonnollinen kasvojenpesuaine, joka paljastaa 
säteilevän ihon ja jättää kasvot raikkaiksi ja sileiksi. 
BLOOM Brightening Cleanser koostuu plumeria-
kukkauutteesta, natriumhyaluronaatista ja pracaxi-
siemenöljystä, joka auttaa sekä puhdistamaan että 
kosteuttamaan ihoa.

BLOOM by Young Living Brightening Skin Care 
Collection on kehitetty käsittelemään epätasaista 
ihoa, joka on menettänyt luonnollisen kirkkautensa. 
Tuote tekee ihosta kirkkaamman ja hehkuvan 
luonnollisilla ainesosilla. Sheerlumé Brightening 
Complexia hyödyntävä BLOOM Brightening Skin Care 
Collection tuo upeaa hehkua ihollesi. 

100 ml Tuotenumero 32672

• Natriumhyaluronaatti: Kosteuttaa.

• Plumeria acutifolia kukkauute: Tällä nopeasti imeytyvällä 

öljyllä on kosteuttava vaikutus, joka tekee ihon pehmeäksi ja 

sileäksi, ja sitä on käytetty eteläisen Tyynenmeren alueella 

hiusten ja ihon kauneuden hoitoon. 

• Pentaclethra macroloba (pracaxi) siemenöljy: Tukee ihon 

luonnollista kosteutusta.

• Kirkastaa ja tuo iholle säteilevää hehkua.

• Auttaa palauttamaan tasaisen ihon sävyn.

• Tekee ihon koostumuksesta tasaisemman.

• Kosteuttaa ihoa.

• Dermatologisesti testattu.

• Poistaa tehokkaasti meikin ja epäpuhtaudet.

• Valmistettu luonnollisista, hellävaraisista 

aineosista.

• Eläinkokeeton.

• Valmistettu ilman gluteenia, parabeeneja, 

ftalaatteja, synteettisiä tuoksuja, sulfaatteja, 

maaöljyä tai mineraaliöljyä tai mitä tahansa 

tuhansista mahdollisesti ongelmallisista 

aineosista, joita kieltäydymme käyttämästä. 

BRIGHTENING CLEANSER

PÄÄASIALLISET AINESOSAT

EDUT JA OMINAISUUDET

• Sheerlume Brightening Complex: Koostuu 

eteerisistä öljyistä: vetiveriaheinä, sininen 

sypressi, Davana, Havaijin kuninkaallinen 

santelipuu, neilikka, jasmiini, porkkanan 

siemen, piparminttu, palsamipelargoni ja 

olibaanihartsi.

BLOOM™ by Young Living



BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection on 
valmistettu luonnollisista ainesosista, jotka tasoittavat ihon väriä 
ja tuovat iholle hehkua. BLOOM-tuotteet eivät sisällä synteettisiä 
tuoksuja, mikä on osoitus vankasta sitoutumisestamme puhtaaseen 
kauneuteen. Sheerlume Brightening Complexia sisältävä BLOOM 
Brightening Skin Care Collection auttaa tehostamaan kosteutusta 
parantaen tasaista ihonsävyä.

Jokaisen BLOOM by Young Living -pakkauksen sisäpuolelta 
löydät värillisiä ja leikattuja kukka-aktiviteetteja, jotka edistävät 
pakkausten uudelleenkäyttöä ja auttavat levittämään viestiä jätteen 
vähentämisestä.

Ainesosat: 

vesi, dinatriumkokoyyliglutamaatti, dekyyliglukosidi, 
glyseriini, natriumlauryyliglukosidit, 
hydroksipropyylisulfonaatti, glyseryylioleaattisitraatti, 
glyseryylikaprylaatti / -kapraatti, sakkaroosikokaatti, 
Plumeria acutifolia -kukkauutte, sorbitaanisekvisaprylaatti, 
natriumlauroyylilaktylaatti, setyylialkoholi, sitruunahappo, 
bentsyylialkoholi, glyseryylikaprylaatti, kapryyli- / 
kapriini-triglyseridi, ksantaanikumi, natriumleveninaatti, 
Glycyrrhiza glabra -juuriuute, setearyylialkoholi, natrium-
PCA, natriumkloridi, natriumanisaatti, kiille, glyseryyli-
undekylenaatti, natriumhyaluronaatti, titaanidioksidi, 
Vetiveria zizanoides* -juuriöljy, Callitris intratropica* 
-puuöljy, Artemisia pallens* -kukkaöljy, Santalum 
paniculatum* (Havaijin kuninkaallinen santelipuu) Δ 
-puuöljy, Eugenia caryophyllus* -nuppuöljy, Jasminum 
officinale•• -öljy, Daucus carota sativa* -siemenöljy, 

Kostuta iho haalealla vedellä ja hiero pieni 

määrä puhdistusainetta iholle. Huuhtele 

huolellisesti ja taputtele kuivaksi toistaen 

sekä aamulla että illalla.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain 

ulkoiseen käyttöön. Vältä kosketusta silmiin. Lopeta 

käyttö, jos ärsytystä ilmenee.

KÄYTTÖOHJEET   HUOMIOITAVAA  

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

BRIGHTENING CLEANSER
BLOOM™ by Young Living

Mentha spicata* -lehtiuute, Pelargonium graveolens* 
-kukkaöljy, Boswellia carterii* -öljy, alkoholi, tokoferoli. 

Saattaa sisältää seuraavia: Bentsyylialkoholi**, 
bentsyylibentsoaatti**, bentsyylisalisylaatti**, sitraali**, 
sitronelloli**, eugenoli**, farnesoli**, geranioli**, 
isoeugenoli**, limoneeni**, linalooli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
••100-prosenttisen puhdas absoluutti
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat
ΔRoyal Hawaiian Sandalwood on Jawmin, LLC:n 
tavaramerkki.


