
BLOOM by Young Living Brightening Cleanser 
är en naturligt framtagen ansiktsrengöring som 
ger lyster och gör huden fräsch och slät. BLOOM 
Brightening Cleanser innehåller plumeria-extrakt, 
natriumhyaluronat och pracaxi-fröolja som både 
rengör och återfuktar huden.

BLOOM by Young Living Brightening Skin Care 
Collection är utformad för att förbättra ojämn hy 
som har förlorat sin naturliga lyster. Dessa produkter 
ger dig lysande hud med hjälp av växtbaserade 
ingredienser. BLOOM Brightening Skin Care Collection 
använder kraften i Sheerlumé Brightening Complex för 
att framhäva din lyster. 

50 ml Artikelnummer 32672

BLOOM by Young Living

• Natriumhyaluronat: Återfuktar och drar åt sig fukt till 

huden.

• Plumeria acutifolia-blomextrakt: Denna 

snabbabsorberande olja återfuktar huden och gör den 

len och mjuk. Den har använts i Stillahavsområdet som 

ett måste i hud- och hårvård.

 

• Få klar hud med lyster.

• Främjar jämn hy.

• Gör huden lenare.

• Återfuktar huden.

• Dermatologiskt testad.

• Tar effektivt bort smink och smuts.

• Gjord på naturliga och skonsamma 

ingredienser.

• Ej testad på djur.

• Innehåller inte gluten, parabener, ftalater, 

syntetiska doftämnen, sulfater, petroleum och 

mineralolja och inte heller någon av de tusentals 

problematiska ingredienser vi vägrar använda. 

BRIGHTENING CLEANSER

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

• Pentaclethra macroloba -fröolja: Stödjer 

hudens naturliga fukt.

• Sheerlumé Brightening Complex: Innehåller 

eteriska oljor av vetiveria, blå cypress, davana, 

Royal Hawaiian-sandelträ, kryddnejlika, 

jasmin, morot, grönmynta, geranium och 

frankincense.



BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection är berikad 
med de mest avancerade växtbaserade ingredienserna som finns och 
har en uppljusande effekt på huden samtidigt som den ger en naturlig 
lyster. BLOOM-produkterna innehåller inga syntetiska doftämnen 
– ännu ett uttryck för vår passion för skonsam skönhet. BLOOM 
Brightening Skin Care Collection innehåller Sheerlumé Brightening 
Complex och återfuktar på djupet samtidigt som den främjar jämn 
hy.

På insidan av BLOOM by Young Living-förpackningarna hittar 
du blommor att färglägga och klippa ut för att uppmuntra till 
återanvändning och förmedla vikten av att minska mängden avfall.

INGREDIENSER 

Vatten, dinatriumkokoylglutamat, dekylglukosid, 
glycerin, natriumlaurylglukosid-hydroxypropylsulfonat, 
glyceryloleatcitrat, glycerylkaprylat/-kaprat, sukroskokoat, 
Plumeria acutifolia-extrakt, sorbitansesquikaprylat, 
natriumlauroyllaktylat, cetylalkohol, citronsyra, olja av 
Pentaclethra macroloba, bensylalkohol, glycerylkaprylat, 
kapryl-/kaprin-triglycerid, xantangummi, natriumlevulinat, 
Glycyrrhiza glabra-extrakt, cetearylalkohol, natrium-
PCA, natriumklorid, natriumanisat, glimmer, 
glycerylundecylenat, natriumhyaluronat, natriumfytat, 
titandioxid, Vetiveria zizanoides-rotolja*, Callitris 
intratropica-träolja*, Artemisia pallens-blomolja*, Santalum 
paniculatum-träolja* (Royal Hawaiian-sandelträ)Δ, 
Eugenia caryophyllus-olja*, Jasminum officinale-olja••, 

Skölj huden med ljummet vatten och 

massera försiktigt in lite ansiktsrengöring 

på huden. Skölj noga och torka huden. 

Upprepa morgon och kväll.

Förvaras oåtkomligt för barn. Endast för utvärtes bruk. 

Undvik kontakt med ögonen. Använd inte produkten om 

irritation uppstår.

ANVÄNDNING  VARNING   

PRODUKTBAKGRUND

BRIGHTENING CLEANSER
BLOOM by Young Living

Daucus carota sativa-fröolja*, Mentha spicata-extrakt*, 
Pelargonium graveolens-blomolja*, Boswellia carterii-
olja*, alkohol, tokoferol. 

Kan innehålla: bensylalkohol**, bensylbensoat**, 
bensylsalicylat**, citral**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja
••100 % ren absolut
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan
ΔRoyal Hawaiian-sandelträ är ett av företaget Jawmin, 
LLC:s varumärken.


