
Doffe huid? BLOOM by Young Living Brightening Cream 
is het antwoord. Deze gelachtige essence hydrateert niet 
alleen de huid, maar verbetert ook de structuur ervan. 
Verfrist de huid en laat deze stralen.

De BLOOM by Young Living Brightening Skin Care 
Collection is ontwikkeld om doffe huid, die haar glans 
verloren heeft, opnieuw tot leven te brengen met 
natuurlijke ingrediënten. De producten in deze collectie 
bevatten de kracht van Sheerlumé Brightening Complex, 
dat de huid laat stralen en er moo uit laten zien.

140 ml Productnr. 32678

BLOOM by Young Living

• Lilium candidum (Madonna-lelie-bladextract):  

Helpt de huid er stralender uit te zien, waardoor 

deze er egaler uitziet.

• Pyrus malus (appelextract): Draagt bij aan de 

hydratatie van de huid en laat de huid zachter 

aanvoelen.

• Hydrateert de huid en laat deze stralen.

• Geeft de huid een mooie gloed.

• Helpt de huid egaler uitzien.

• Droogt niet uit, stript de huid niet.

• Dermatologisch getest.

• Natuurlijke, milde ingrediënten.

• Geformuleerd zonder geurstoffen, gluten, 

parabenen, ftlaten, synthetische geurstoffen, 

sulfaten, petroleum en minerale olie of één van 

duizenden potentieel problematische ingrediënten 

die we weigeren te gebruiken. 

BRIGHTENING ESSENCE

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Chlorella vulgaris (groen algenextract): Hydrateert 

de huid.

• Sheerlume Brightening Complex: Melange van 

vetiver-, blauwe cipres-, davana-, Hawaiiaans 

sandelhout-, kruidnagel-, jasmijn-, wortelzaad-, 

groene munt-, geranium- en wierookolie.



De BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection 
is geformuleerd met natuurlijke ingrediënten die de huid laten 
stralen en een mooie gloed geven. BLOOM-producten bevatten 
geen synthetische geurstoffen, wat aansluit bij onze belofte om 
schone cosmetica te produceren. De BLOOM Brightening Skin Care 
Collection, verrijkt met Sheerlume Brightening Complex, ondersteunt 
de hydratatie van de huid, minimaliseert toekomstige beschadiging 
en helpt de huid er beter uit te laten zien door deze egaler te maken.

Iedere BLOOM by Young Living-verpakking bevat aan de binnenkant 
een bloem die ingekleurd en uitgeknipt kan worden. We moedigen op 
deze manier het produceren van minder afval en het hergebruik van 
verpakkingen aan.

Ingrediënten: 

Water, glycerine, Pyrus malus (appelextract) , zeewater, 
levulinezuur, xanthaangom, benzoëzuur, glycyrrhiza glabra 
(zoethoutextract), natriumhyaluronaat, natriumlevulinaat, 
natriumfytaat, caprylyl/caprylglucoside, lepidium meyenii-
extract, maltodextrine, lilium candidum-bladcelextract, 
mica, natriumcocoyl fenethylalcohol, titaandioxide, 
glycerylcaprylaat, saccharide-isomeraat, citroenzuur, 
chlorella vulgaris-extract, polyglyceryl-6-oleaat, Vetiveria 
zizanoides (vetiverolie)*, Callitris intratropica (blauwe 
cipresolie)*, Artemisia pallens (Davana-olie)*, melkzuur, 
natriumsurfactine, Santalum paniculatum * (Royal 

Zacht schudden voor gebruik. Breng een kleine hoeveelheid aan in 

de handpalm. Wrijf de handen samen en leg de handen zachtjes 

op het gezicht, beginnend in het midden van het gezicht. Vergeet 

de hals en het decolleté niet. Gebruik in de ochtend en avond.

Buiten bereik van kinderen houden. 

Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd 

direct contact met de ogen. Bij 

irritatie het gebruik staken.

 

INSTRUCTIES  WAARSCHUWINGEN

GESCHIEDENIS

BRIGHTENING ESSENCE
BLOOM by Young Living

Hawaiian Sandalwood™ Δ), Eugenia caryophyllus 
(kruidnagelolie)*, Jasminum officinale (jasmijnolie)*, 
Daucus carota sativa (wortelzaadolie)*, Mentha 
spicata (groene muntextract)*, Pelargonium graveolens 
(geraniumolie)*, Boswellia carterii (wierookolie)*.

*100% pure etherische olie
ΔRoyal Hawaiian Sandalwood is een handelsmerk van 
Jawmin, LLC.


