
Samean ihon paras ystävä on BLOOM by Young Living 
Brightening Essence. Tämä kirkastava, geelimäinen 
tuote tuo kosteutta ihoon parantaen ihon ulkoasua ja 
rakennetta. Sen koostumus tukee ihon suojatoimintoa ja 
saa ihosi virkistyneeksi ja säteileväksi.

BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection 
on kehitetty epätasaiselle iholle, joka on menettänyt 
luonnollisen kirkkautensa. Tekee ihosta kirkkaamman ja 
tasaisemman värisen luonnollisilla ainesosilla. Sheerlumé 
Brightening Complexia hyödyntävä BLOOM Brightening 
Skin Care Collection tekee ihosi säteilevän hehkuvaksi.

140 ml Tuotenumero 32678

BLOOM by Young Living

• Lilium candidum (madonnalilja) lehtisoluuute: 

Auttaa kirkastamaan ihoa ja tekee sen sävystä 

tasaisemman.

• Pyrus malus (omena) hedelmäuute: Voi tehostaa 

ihon kosteutusta ja tehdä ihosta tasaisemman 

tuntuisen. 

• Kirkastaa ja kosteuttaa ihoa.

• Tuo iholle hehkua.

• Auttaa saavuttamaan tasaisen ihon sävyn.

• Ei kuivata eikä kuori.

• Dermatologisesti testattu.

• Valmistettu luonnollisista, hellävaraisista 

aineosista.

• Valmistettu ilman gluteenia, parabeeneja, 

ftalaatteja, synteettisiä tuoksuja, sulfaatteja, 

maaöljyä tai mineraaliöljyä tai mitä tahansa 

tuhansista mahdollisesti ongelmallisista aineosista, 

joita kieltäydymme käyttämästä. 

BRIGHTENING ESSENCE

PÄÄASIALLISET AINESOSAT

EDUT JA OMINAISUUDET

• Chlorella vulgaris (vihreän levän) uute: Kosteuttaa. 

• Sheerlume Brightening Complex: Koostuu eteerisistä 

öljyistä: Vetiveriaheinä, sininen sypressi, Davana, 

Havaijin kuninkaallinen santelipuu, neilikka, jasmiini, 

porkkanan siemen, piparminttu, palsamipelargoni ja 

olibaanihartsi.



BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection sisältää 
luonnollisia, tehokkaita ainesosia, jotka tasoittavat ja kirkastavat ihoa. 
BLOOM-tuotteet on valmistettu ilman synteettisiä tuoksuja, mikä 
on osoitus vankasta sitoutumisestamme puhtaaseen kauneuteen. 
Sheerlume Brightening Complexia sisältävä BLOOM Brightening Skin 
Care Collection auttaa tehostamaan kosteutusta, minimoi tulevien 
vaurioiden näkymistä ja tasoittaa ihonsävyä.

Jokaisen BLOOM by Young Living -pakkauksen sisäpuolelta 
löydät värillisiä ja leikattuja kukka-aktiviteetteja, jotka edistävät 
pakkausten uudelleenkäyttöä ja auttavat levittämään viestiä jätteen 
vähentämisestä.

Ainesosat: 

Vesi, glyseriini, pyrus malus (omenan) hedelmäuute, 
merivesi / eau de mer, levuliinihappo, ksantaanikumi, 
bentsoehappo, Glycyrrhiza glabra (lakritsin) 
juuriuute, natriumhyaluronaatti, natriumlevulinaatti, 
natriumfytaatti, kaprylyyli- / karyyliglukosidi, Lepidium 
meyenii -juuriuute, maltodekstriini, Lilium Candidum 
-lehtisoluuute, kiille, natriumkokoyyliglutamaatti, 
fenetyylialkoholi, titaanidioksidi, glyseryylikaprylaatti, 
sakkaridi-isomeraatti, sitruunahappo, Chlorella vulgaris 
-uutte, polyglyseryyli-6-oleaatti, Vetiveria zizanoides* 
(vetiveriaheinän) juuriöljy, Callitris intratropica* (sininen 
sypressi)öljy, Artemisia pallens* (davanan) kukkaöljy, 

Ravista varovasti ennen käyttöä. Kaada pieni määrä 

kämmeniin. Hiero kädet yhteen ja paina kämmenet 

kevyesti iholle kasvojen keskeltä ulospäin, niskalle ja 

dekolteehen. Toista aamuisin ja iltaisin.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä 

kosketusta silmiin. Lopeta käyttö, jos 

ärsytystä ilmenee.
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maitohappo, natriumsurfaktiini, Santalum paniculatum* 
(Royal Hawaiian Sandalwood™ Δ) -puuöljy, Eugenia 
caryophyllus* (neilikan) kukkaöljy, Jasminum officinale* 
(jasmiini), Daucus carota sativa* (porkkanan) 
siemenöljy, Mentha spicata* (mintun) lehtiuute, 
Pelargonium graveolens* (palsamipelargonin) kukkaöljy, 
Boswellia carterii* -öljy.

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
ΔRoyal Hawaiian Sandalwood on Jawmin, LLC:n 
tavaramerkki.


