
Demachiantul BLOOM by Young Living Brightening 
Cleanser este o loțiune de curățare pentru față, pentru 
o piele plină de strălucire, proaspătă și catifelată.  
BLOOM Brightening Cleanser conține extract de flori 
de plumeria, hialuronat de sodiu și ulei de semințe de 
pracaxi care ajută la curățarea și hidratarea pielii. 

Dezvoltată pentru a uniformiza tenul și a-i evidenția 
strălucirea naturală, colecția de îngrijire a pielii 
pentru piele BLOOM by Young Living, creează un 
sistem cu ingrediente naturale, pentru o piele senină 
și luminoasă. Cu ajutorul complexului de strălucire 
Sheerlumé, colecția de îngrijire a pielii BLOOM 
Brightening te lasă cu o piele strălucitoare.

100 ml Articol nr. 32672

• Hialuronat de sodiu: Hidratează pielea. 

• Extract de flori de Plumeria acutifolia:  Acest ulei cu 

absorbție rapidă are un efect de hidratare care face ca 

pielea să fie moale și netedă și a fost folosit în Pacificul 

de Sud ca produs cosmetic pentru păr și piele.  

• Pentaclethra macroloba (ulei de semințe de pracaxi): 

susține hidratarea naturală a pielii.

• Dă pielii o strălucire radiantă.

• Ajută la aspectul uniform și catifelat al tenului. 

• Oferă pielii o textură fină. 

• Hidratează pielea. 

• Testat dermatologic. 

• Elimină cu eficiență machiajul și impuritățile. 

• Făcut cu ingrediente naturale, delicate. 

• Nu a fost testat pe animale.

• Formulat fără gluten, parabeni, ftalați, parfum 

sintetic, sulfați, petrol și ulei mineral sau 

oricare dintre miile de ingrediente potențial 

problematice pe care refuzăm să le utilizăm. 

BRIGHTENING CLEANSER

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

• Complexul de strălucire Sheerlume:  Conține 

uleiurile esențiale de vetiver, chiparos albastru, 

davana, lemn de santal Royal Hawaiian, 

cuișoare, iasomie, semințe de morcovi, mentă 

verde, mușcate și tămâie. 

BLOOM™ by Young Living



Colecția de îngrijire a pielii BLOOM by Young Living este infuzată cu 
cele mai avansate ingrediente naturale disponibile, pentru a însenina 
aspectul pielii în timp ce-i sporește strălucirea naturală.  Produsele 
BLOOM sunt formulate fără parfumuri sintetice- doar o expresie în 
plus a angajamentului nostru neclintit față de frumusețea delicată. 
Colecția de îngrijire a pielii BLOOM by Young Living conține complexul 
de strălucire Sheerlume, care ajută la intensificarea hidratării și la 
îmbunătățirea uniformizării tenului. 

În fiecare cutie BLOOM by Young Living, vei găsi o culoare și un 
decupaj în formă de floare, pentru a încuraja reutilizarea ambalajului 
și pentru a ajuta la răspândirea mesajului de reducere a deșeurilor.

INGREDIENTE 

Apă, glutamat de cocoil disodic, glucosid de decil, 
glicerină, laurilglucozide de sodiu hidroxipropilsulfonat, 
citrat de gliceril oleat, gliceril caprilat / caprat, zahăr de 
cocos, extract de flori <i>Plumeria acutifolia, sesquicaprilat 
de sorbitan, lactilat de lauroi de sodiu, alcool cetilic, 
acid citric, ulei de semințe de Pentaclethra macroloba, 
alcool benzilic, gliceril caprilat, triglicerid caprilic / capric, 
gumă Xanthan, levulinat de sodiu, extract de rădăcini de 
Glycyrrhiza glabra, Alcool cetearil, PCA de sodiu, clorură 
de sodiu, anisat de sodiu, mica, nedecilenat de gliceril, 
hialuronat de sodiu, fitat de sodiu, dioxid de titan, ulei de 
rădăcini de Vetiveria zizanoides*, ulei de lemn de Callitris 
intratropica*, ulei de flori de Artemisia pallens*, ulei de 
lemn de santal Santalum paniculatum* (Royal Hawaiian 
Sandalwood), ulei de muguri de Eugenia caryophyllus*, 

Umezește-ți pielea cu apă călduță și masează-ți cu 

delicatețe fața cu o cantitate mică din loțiunea de 

curățare.  Clătește bine fața și repetă acest proces 

dimineața și seara. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru 

uz extern.  Evită contactul cu ochii. Întrerupe 

utilizarea produsului în cazul în care apar 

iritații.

INSTRUCȚIUNI  AVERTISMENTE  

CONTEXTUL PRODUSULUI

BRIGHTENING CLEANSER
BLOOM™ by Young Living

ulei de Jasminum officinale, ulei de semințe de <i>Daucus 
carota sativa*, extract de frunze de Mentha spicata*, 
ulei de flori de Pelargonium graveolens*, ulei de Boswellia 
carterii*, alcool, tocoferoli.  

Poate conține: alcool benzilic **, benzoat de benzil **, 
salicilat de benzil **, citral **, citronellol **, Eugenol **, 
Farnesol **, geraniol **, isoeugenol **, limonen **, lininalol 
**

* 100% ulei esențial pur 
••100% absolut pur 
**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale. ΔRoyal 
Hawaiian Sandalwood este o marcă înregistrată a firmei 
Jawmin, LLC.


