
BLOOM by Young Living Brightening Cleanser, een 
gezichtsreiniger met natuurlijke ingrediënten, onthult 
een stralende huid en maakt deze heerlijk zacht. 
BLOOM Brightening Cleanser bevat plumeria-extract, 
hyaluronzuur en pracaxi-olie; ingrediënten die de huid 
reinigen en hydrateren.

De BLOOM by Young Living Brightening Skin Care 
Collection is ontwikkeld om doffe huid, die haar glans 
verloren heeft, opnieuw tot leven te brengen met 
natuurlijke ingrediënten. De producten in deze collectie 
bevatten de kracht van Sheerlumé Brightening 
Complex, dat de huid laat stralen en er mooi uit laat 
zien.

100 ml Productnr. 32672

• Hyaluronzuur: Hydrateert de huid.

• Plumeria acutifolia (bloemextract): Deze hydraterende 

olie wordt snel opgenomen door de huid waardoor 

deze zacht aanvoelt. De olie wordt op diverse 

plekken in de Still Zuidzee gebruikt in haar- en 

huidverzorgingsproducten.

• Pentaclethra macroloba (pracaxi): Ondersteunt de 

natuurlijke hydratatie van de huid.

• Geeft de huid een mooie gloed.

• Helpt de huid egaler uitzien.

• Maakt de huid zachter.

• Hydrateert.

• Dermatologisch getest.

• Verwijdert make-up en onzuiverheden.

• Bevat natuurlijke ingrediënten.

• Niet getest op dieren.

• Geformuleerd zonder geurstoffen, gluten, 

parabenen, ftlaten, synthetische geurstoffen, 

sulfaten, petroleum en minerale olie of één 

van duizenden potentieel problematische 

ingrediënten die we weigeren te gebruiken. 

BRIGHTENING CLEANSER

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Sheerlumé Brightening Complex: Melange van 

vetiver-, blauwe cipres-, davana-, Hawaiiaans 

sandelhout-, kruidnagel-, jasmijn-, 

wortelzaad-, groene munt-, geranium- en 

wierookolie.

BLOOM™ by Young Living



De BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection 
is geformuleerd met natuurlijke ingrediënten die de huid laten 
stralen en een mooie gloed geven. BLOOM-producten bevatten 
geen synthetische geurstoffen, wat aansluit bij onze belofte om 
schone cosmetica te produceren. De BLOOM Brightening Skin Care 
Collection, verrijkt met Sheerlumé Brightening Complex, bevat 
hydraterende ingrediënten die de huid egaler uit laten zien.

Iedere BLOOM by Young Living-verpakking bevat aan de binnenkant 
een bloem die ingekleurd en uitgeknipt kan worden. We moedigen op 
deze manier het produceren van minder afval en het hergebruik van 
verpakkingen aan.

Ingrediënten: 

Water, dinatriumcocoylglutamaat, decylglucoside 
glycerine, natriumlaurylglucosidenhydroxypropylsulfonaat, 
glyceryloleaatcitraat, glycerylcaprylaat/-capraat, 
sucrose-cocoaat, Plumeria acutifolia (bloemextract), 
sorbitansesquicaprylaat, natriumlauroyllactylaat, 
cetylalcohol, citroenzuur, pentaclethraylzaad, 
caprinezuuralcohol, glycerinezuur-triglyceride, 
xanthaangom, natriumlevulinaat, Glycyrrhiza 
glabra (wortelextract), cetearylalcohol, natrium 
PCA, natriumchloride, natriumanisaat, mica, 
glycerylundecylenaat, natriumhyaluronaat, natriumfytaat, 
titaandioxide, Vetiveria zizanoides (wortelolie)*, Callitris 
intratropica (houtolie)*, Artemisia pallens (bloemolie)*, 
Santalum paniculatum* (Royal Hawaiian Sandalwood)Δ, 

Maak de huid nat met lauw water en 

masseer een kleine hoeveelheid van de 

cleanser in. Was het gezicht met voldoende 

water en dep droog met een handdoek. 

Gebruik in de ochtend en avond.

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 

uitwendig gebruik. Vermijd direct contact met de 

ogen. Bij irritatie het gebruik staken.

INSTRUCTIES   WAARSCHUWINGEN  

GESCHIEDENIS

BRIGHTENING CLEANSER
BLOOM™ by Young Living

Eugenia caryophyllus (knopolie)*, Jasminum officinale••, 
Daucus carota sativa (zaadolie)*, Mentha spicata 
(extract)*, Pelargonium graveolens (bloemolie)*, Boswellia 
carterii*, alcohol, tocoferol. 

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, 
benzylsalicylaat**, citral**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneen**, linalool**.

*100% pure etherische olie
••100% puur
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën
ΔRoyal Hawaiian Sandalwood is een handelsmerk van 
Jawmin, LLC.


