
Esence BLOOM by Young Living Brightening Essence je 
nejlepším přítelem mdlé pleti. Tato rozjasňující esence, 
která má konzistenci gelu, prostupuje pleť hydratací  
a zlepšuje vzhled a strukturu pleti. Její složení podporuje 
funkci kožní bariéry a zanechává vaši pleť svěží  
a rozzářenou.

Esence byla vyrobena se zaměřením na nesjednocený tón 
pleti a na její přirozenou záři, o kterou pleť přišla. Kolekce 
BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection 
vytváří systém pro zářivou pleť za použití přirozeně 
získaných složek. Tato kolekce využívá síly rozjasňujícího 
komplexu Sheerlumé a zanechá vaši pleť zářivou  
a rozjasněnou.

140 ml Položka č. 32678

BLOOM by Young Living

• Výtažek z buněk listů lilie bělostné (Lilium 

candidum): Pomáhá rozjasnit pleť a přispívá ke 

sjednocenějšímu tónu.

• Výtažek z plodu jabloně (Pyrus malus): Může zvýšit 

hydrataci pleti a také přispět k jemnější pleti. 

• Výtažek ze sladkovodní řasy (Chlorella vulgaris): 

Poskytuje hydrataci. 

• Rozjasňuje a hydratuje pleť.

• Dodává pleti nádhernou záři.

• Pomáhá docílit vyrovnaného tónu a jemné pleti.

• Složení nevysušuje a nestahuje pleť.

• Dermatologicky testováno.

• Přirozeně získané, jemné složky.

• Neobsahuje vonné látky, lepek, parabeny, ftaláty, 

syntetické vůně, sulfáty, ropu, minerální oleje ani 

žádné z tisíců potenciálně problematických složek, 

které odmítáme používat. 

BRIGHTENING ESSENCE

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

• Rozjasňující komplex Sheerlumé: Složený  

z esenciálního oleje z vetiveru, cypřiše modrého, 

pelyňku, královského havajského santalovníku, 

hřebíčku, jasmínu, semínek mrkve, máty klasnaté, 

pelargonie a kadidlovníku.



Kolekce BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection 
je obohacena nejpokročilejšími přirozeně získanými složkami pro 
rozjasnění vzhledu pleti a dodání přirozené záře. Produkty BLOOM 
jsou vyrobeny bez syntetických vůní – je to pouze další vyjádření 
našeho neochvějného závazku jemné kráse. Tato kolekce, která 
obsahuje rozjasňující komplex Sheerlumé, pomáhá zvýšit hydrataci, 
omezit vzhled budoucího poškození a pomáhá zlepšit vzhled 
vyrovnaného tónu pleti.

Uvnitř každé krabičky BLOOM by Young Living najdete kytičku, kterou 
si můžete vymalovat a vystřihnout. Tato aktivita pobízí k opětovnému 
použití balení a pomáhá šířit zprávu o omezení odpadu.

SLOŽENÍ 

Voda, glycerin, výtažek z plodu jabloně (Pyrus malus), 
mořská voda, kyselina levulová, xanthan, kyselina 
benzoová, výtažek z kořene lékořice lysé (Glycyrrhiza 
glabra), sodium hyaluronate, sodium levulinate, fytát 
sodný, caprylyl/capryl glucoside, výtažek z kořene 
macy peruánské (Lepidium meyenii), maltodextrin, 
výtažek z buněk listů lilie bělostné (Lillium candidum), 
slída, sodium cocoyl glutamate, phenethyl alcohol, 
oxid titaničitý, glyceryl kaprylát, saccharide isomerate, 
kyselina citronová, výtažek ze sladkovodní řasy (Chlorella 
vulgaris), polyglyceryl-6 oleate, olej z kořene vetiveru 
(Vetiveria zizanoides)*, olej ze dřeva cypřiše modrého 
(Callitris intratropica)*, olej z květů pelyňku (Artemisia 

Před použitím lehce protřepejte. 

Do dlaně naneste malé množství. 

Promněte si ruce a lehce dlaně 

přitiskněte na pleť

od středu obličeje směrem ven, 

včetně krku a dekoltu. Používejte 

ráno a večer.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze 

pro vnější použití. Vyhněte se kontaktu 

s očima. Objeví-li se podráždění, 

přestaňte používat.

 

POKYNY  VAROVÁNÍ

PŮVOD PRODUKTU
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pallens)*, kyselina mléčná, sodium surfactin, olej ze 
dřeva královského havajského santalovníku (Santalum 
paniculatum)*, olej z poupat hřebíčku (Eugenia 
caryophyllus)*, olej z jasmínu (Jasminum officinale)*, olej 
ze semínek mrkve (Daucus carota sativa)*, výtažek z listů 
máty klasnaté (Mentha spicata)*, olej z květů pelargonie 
(Pelargonium graveolens)*, olej z kadidlovníku (Boswellia 
carterii)*

*100% čistý esenciální olej


