
BLOOM by Young Living Brightening Cleanser to 
naturalny produkt do oczyszczania twarzy, który 
sprawi, że twoja skóra będzie gładka, świeża i pełna 
blasku. Zawiera ekstrakt z kwiatu plumerii, hialuronian 
sodu i olejek pracaxi, które pomagają oczyścić 
i nawilżyć skórę.

Kolekcja do pielęgnacji BLOOM by Young Living 
Brightening Skin Care Collection została stworzona, 
aby zadbać o skórę, pozbywając się niedoskonałości 
i wydobywając naturalny blask. To sposób na 
promienną cerę przy pomocy składników naturalnego 
pochodzenia. Wykorzystując formułę Sheerlumé 
Brightening Complex, produkty BLOOM sprawiają, że 
skóra wygląda pięknie i młodo.

50 ml Kod produktu: 32672

BLOOM by Young Living

• Hialuronian sodu: zapewnia nawilżenie, zatrzymując 

wodę w skórze.

• Ekstrakt z kwiatów plumerii: ten szybko wchłaniający 

się olejek ma działanie nawilżające, dzięki czemu skóra 

jest miękka i gładka w dotyku. Stosowany powszechnie 

w regionie Południowego Pacyfiku jako podstawa 

pielęgnacji włosów i skóry.

 

• Rozjaśnia skórę, dodając jej zdrowego blasku.

• Pomaga zadbać o równomierny odcień.

• Sprawia, że skóra jest gładsza w dotyku.

• Ma działanie nawilżające.

• Produkt przebadany dermatologicznie.

• Skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia.

• Łagodne składniki naturalnego pochodzenia.

• Nietestowany na zwierzętach.

• Nie zawiera glutenu, parabenów, ftalanów, 

syntetycznych substancji zapachowych, 

siarczanów, ropy naftowej, oleju mineralnego, 

ani żadnego z tysięcy potencjalnie 

problematycznych składników, których 

stosowania odmawiamy. 

BRIGHTENING CLEANSER

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

• Olejek z nasion Pentaclethra macroloba 

(pracaxi): wspomaga naturalne nawilżenie 

skóry.

• Sheerlumé Brightening Complex: połączenie 

olejków eterycznych z wetywerii, cyprysa 

niebieskiego, davany, hawajskiego drzewa 

sandałowego, goździków, jaśminu, nasion 

marchwi, mięty zielonej, geranium i żywicy 

olibanowej.



Seria kosmetyków BLOOM by Young Living Brightening Skin Care 
Collection została wzbogacona najbardziej zaawansowanymi 
składnikami roślinnymi, które sprawiają, że skóra wygląda na 
rozjaśnioną i promienieje naturalnym blaskiem. Produkty BLOOM nie 
zawierają syntetycznych substancji zapachowych — to wyraz naszego 
zobowiązania do dbania o urodę przy pomocy łagodnej pielęgnacji. 
Formuła Sheerlumé Brightening Complex pomaga nawilżyć skórę 
i wyrównać jej koloryt.

W każdym opakowaniu produktów BLOOM znajduje się kolorowanka 
i wycinanka, aby zachęcić do jego ponownego wykorzystania i pomóc 
w zmniejszeniu ilości odpadów.

SKŁADNIKI 

Woda, kokoiloglutaminian dwusodu, glukozyd decylowy, 
gliceryna, hydroksypropylosulfonian poliglukozydu 
laurylowego sodu, monogliceryd kwasu oleinowego 
i cytrynowego, monogliceryd kwasu kaprylowo-
kaprynowego, kokosan sacharozy, ekstrakt z kwiatów 
plumerii (Plumeria acutifolia), seskwikaprynian sorbitanu, 
laurynian mleczanu sodu, alkohol cetylowy, kwas 
cytrynowy, olejek z nasion Pentaclethra macroloba, alkohol 
benzylowy, monogliceryd kwasu kaprylowego, trójgliceryd 
kaprylowo-kaprynowy, guma ksantanowa, sól sodowa 
kwasu lewulinowego, ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej 
(Glycyrrhiza glabra), alkohol cetylostearylowy, sól sodowa 
kwasu piroglutaminowego, chlorek sodu, sól sodowa kwasu 
anyżowego, mika, monogliceryd kwasu undecylenowego, 
sól sodowa kwasu hialuronowego, sól sodowa kwasu 
fitowego, dwutlenek tytanu, olejek z korzenia wetywerii 
(Vetiveria zizanoides)*, olejek z drewna cyprysa 
niebieskiego (Callitris intratropica)*, olejek z kwiatów 

Zmocz twarz letnią wodą i łagodnie wmasuj 

w skórę niewielką ilość produktu. Spłucz 

dokładnie wodą i osusz ręcznikiem. Stosuj 

rano i wieczorem.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do 

użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli 

pojawi się podrażnienie, przerwij stosowanie.

SPOSÓB UŻYCIA  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

HISTORIA PRODUKTU

BRIGHTENING CLEANSER
BLOOM by Young Living

davana (Artemisia pallens)*, olejek z drewna drzewa 
sandałowego (Santalum paniculatum)*, olejek z pąków 
goździkowca korzennego (Eugenia caryophyllus)*, olejek 
z jaśminu (Jasminum officinale)••, olejek z nasion marchwi 
zwyczajnej (Daucus carota sativa)*, ekstrakt z liści mięty 
zielonej (Mentha spicata)*, olejek z kwiatów geranium 
(Pelargonium graveolens)*, olejek z kadzidłowca Cartera 
(Boswellia carterii)*, alkohol, tokoferol. 

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan 
benzylu**, salicylan benzylu**, cytral**, cytronelol**, 
eugenol**, farnezol**, geraniol**, izoeugenol**, limonen**, 
linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny
••100% czysty absolut
**Naturalne składniki olejków eterycznych


