
Jei oda tapo dulsva, tuomet išbandykite skaistinamąją 
esenciją „BLOOM by Young Living Brightening Essence“. 
Ši šviesinanti, gelinės konsistencijos esencija drėkina odą, 
pagerindama jos išvaizdą ir tekstūrą. Šios esencijos formulė 
palaiko odos barjerinę funkciją ir skatina odos gaivą ir 
skaistumą.

„BLOOM by Young Living Brightening Skin Care 
Collection“ linijos gaminiai sukurti, jog pašalintų odos 
nelygumus ir išryškintų natūralų odos spindesį. Tai odos 
skaistumą palaikantys produktai, pagaminti iš natūraliai 
išgautų ingredientų. Praturtinti „Sheerlumé“ šviesinamuoju 
kompleksu, „BLOOM Brightening Skin Care Collection“ 
linijos gaminiai užtikrina sveikai spindinčią odą.

140 ml Produkto nr. 32678

„Young Living“ linija „BLOOM“

• Lilium candidum (baltųjų lelijų) lapų ląstelių 

ekstraktas: Šviesina odą ir palaiko tolygų odos toną.

• Pyrus malus (obuolių) vaisių ekstraktas: Drėkina, 

švelnina odą. 

• Chlorella vulgaris (žaliųjų dumblių) ekstraktas: 

Drėkina. 

• Šviesina ir drėkina odą.

• Odai suteikia spindesio.

• Palaiko glotnią odą ir tolygų jos toną.

• Nesausinanti, nedirginanti formulė.

• Ištirta dermatologų.

• Natūraliai išgauti, švelnūs ingredientai.

• Sudėtyje nėra kvapiklių, glitimo, parabenų, 

ftalatų, sintetinių kvapiklių, sulfatų, naftos 

produktų, mineralinės alyvos ar bet kurio iš 

tūkstančių potencialiai probleminių ingredientų, 

kurių mes nenaudojame savo produkcijoje. 

„BRIGHTENING ESSENCE“

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

• „Sheerlumé“ šviesinamasis kompleksas:  Sudėtyje 

yra vetiverijų, kiparisočių, blyškiųjų kiečių, Royal 

Hawaiian santalų, gvazdikėlių, jazminų, morkų, 

šaltmėčių, pelargonijų ir bosvelijų eterinių aliejų.



„BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection“ – odos 
priežiūros gaminių, praturtintų „Sheerlumé“ šviesinamuoju kompleksu, 
linija. Šie produktai šviesina odos toną ir skatina natūralų spindesį. 
Natūralų grožį išryškinantys, švelnaus poveikio „BLOOM“ linijos 
gaminiai sukurti be sintetinių kvapiklių.  „BLOOM Brightening Skin 
Care Collection“ linijos gaminiai, kurių sudėtyje yra odą šviesinančio 
komplekso, skatina odos drėkinimą, sumažina odos pažeidimų 
tikimybę ir skatina tolygų odos toną.

Kiekvienoje „BLOOM by Young Living“ dėžutėje rasite gėlės spalvinimo 
ir iškirpimo užduotį – taip galėsite pakartotinai panaudoti pakuotę, 
jog prisidėtumėte prie atliekų mažinimo pastangų.

INGREDIENTAI 

Vanduo, glicerinas, Pyrus malus (obuolių) vaisių 
ekstraktas, jūros vanduo, levulino rūgštis, ksantano 
derva, benzenkarboksirūgštis, Glycyrrhiza glabra 
(saldymedžių) šaknų ekstraktas, natrio hialuronatas, 
natrio levulinatas, natrio fitatas, kaprililo / kaprilo 
gliukozidas, Lepidium meyenii (peruvinių pipirnių) šaknų 
ekstraktas, maltodekstrinas, Lilium candidum (baltųjų 
lelijų) lapų ląstelių ekstraktas, žėrutis, natrio kokoilo 
glutamatas, fenetilo alkoholis, titano dioksidas, glicerilo 
kaprilatas, sacharido izomeratas, citrinų rūgštis, Chlorella 
vulgaris (chlorelių) ekstraktas, poligliceril-6 oleatas, 
Vetiveria zizanoides* (vetiverijų) šaknų aliejus, Callitris 

Prieš naudojimą švelniai pakratykite gaminį. Įlašinkite 

nedidelį kiekį į delnus. Patrinkite juos vieną į kitą. Švelniai 

tepkite veidą, paskirstykite nuo veido vidurio tolyn, tepkite 

kaklą ir iškirptės sritį. Kartokite ryte ir vakare.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Tinka tik išoriniam naudojimui. Venkite 

tiesioginio kontakto su akimis. Pajutus 

dirginimą, nutraukite naudojimą.

 

NAUDOJIMAS    DĖMESIO

PRODUKTO INFORMACIJA

„BRIGHTENING ESSENCE“
„Young Living“ linija „BLOOM“

intratropica* (kiparisočių) medienos aliejus, Artemisia 
pallens* (blyškiųjų kiečių) žiedų aliejus, pieno rūgštis, 
natrio surfaktinas, Santalum paniculatum* (Royal 
Hawaiian™Δ santalų) medienos aliejus, Eugenia 
caryophyllus* (gvazdikėlių) aliejus, Jasminum officinale* 
(jazminų) aliejus, Daucus carota sativa* (morkų) sėklų 
aliejus, Mentha spicata* (šaltmėčių) lapų ekstraktas, 
Pelargonium graveolens* (pelargonijų) žiedų aliejus, 
Boswellia carterii* (bosvelijų) aliejus.

* 100 % grynas eterinis aliejus
Δ „Royal Hawaiian Sandalwood“ yra „Jawmin“ LLC 
prekinis ženklas.


