
BLOOM by Young Living Brightening Essence to najlepszy 
przyjaciel poszarzałej skóry. Ma żelową konsystencję 
i dostarcza skórze nawilżenia, pomagając zadbać o jej 
wygląd i strukturę. Wspomaga naturalną barierę ochronną 
i sprawia, że cera wygląda promiennie i świeżo.

Kolekcja do pielęgnacji BLOOM by Young Living 
Brightening Skin Care Collection została stworzona, 
aby zadbać o skórę, pozbywając się niedoskonałości 
i wydobywając naturalny blask. To sposób na cerę pełną 
blasku przy pomocy składników naturalnego pochodzenia. 
Wykorzystując formułę Sheerlumé Brightening Complex, 
produkty BLOOM sprawiają, że skóra wygląda pięknie 
i młodo.

140 ml Kod produktu: 32678

BLOOM by Young Living

• Ekstrakt z komórek liści lilii białej (Lilium candidum): 

pomaga rozjaśnić skórę dla bardziej równomiernego 

kolorytu.

• Ekstrakt z jabłka (Pyrus malus): sprawia, że skóra 

jest bardziej nawilżona i miękka w dotyku.

• Rozjaśnia i nawilża skórę.

• Dodaje zdrowego blasku.

• Pomaga zadbać o wygląd i gładkość skóry, 

nadając jej równomierny odcień.

• Nie wysusza skóry i nie pozbawia jej warstwy 

ochronnej.

• Produkt przebadany dermatologicznie.

• Łagodne składniki naturalnego pochodzenia.

• Nie zawiera syntetycznych substancji 

zapachowych, glutenu, parabenów, ftalanów, 

siarczanów, ropy naftowej, oleju mineralnego, ani 

żadnego z tysięcy potencjalnie problematycznych 

składników, których stosowania odmawiamy. 

BRIGHTENING ESSENCE

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

• Ekstrakt z alg chlorelli (Chlorella vulgaris): dostarcza 

nawilżenia.

• Sheerlumé Brightening Complex: połączenie olejków 

eterycznych z wetywerii, cyprysa niebieskiego, 

davany, hawajskiego drzewa sandałowego, 

goździków, jaśminu, nasion marchwi, mięty zielonej, 

geranium i żywicy olibanowej.



Seria kosmetyków BLOOM by Young Living Brightening Skin Care 
Collection została wzbogacona najbardziej zaawansowanymi 
składnikami roślinnymi, które sprawiają, że skóra wygląda na 
rozjaśnioną i promienieje naturalnym blaskiem. Produkty BLOOM 
nie zawierają syntetycznych substancji zapachowych — to wyraz 
naszego zobowiązania do dbania o urodę przy pomocy łagodnej 
pielęgnacji. Formuła Sheerlumé Brightening Complex pomaga 
nawilżyć skórę, wyrównać jej koloryt i zminimalizować obecność 
przyszłych uszkodzeń.

W każdym opakowaniu produktów BLOOM znajduje się kolorowanka 
i wycinanka, aby zachęcić do jego ponownego wykorzystania 
i pomóc w zmniejszeniu ilości odpadów.

SKŁADNIKI

Woda, gliceryna, ekstrakt z owoców jabłka (Pyrus malus), 
woda morska, kwas lewulinowy, guma ksantanowa, 
kwas benzoesowy, ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej 
(Glycyrrhiza glabra), sól sodowa kwasu hialuronowego, 
sól sodowa kwasu lewulinowego, sól sodowa kwasu 
fitowego, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, ekstrakt 
z korzenia pieprzycy peruwiańskiej (Lepidium meyenii), 
maltodekstryna, ekstrakt z komórek liści lilii białej (Lilium 
candidum), mika, kokoiloglutaminian sodu, alkohol 
fenyloetylowy, dwutlenek tytanu, monogliceryd kwasu 
kaprylowego, izomerat sacharydowy, kwas cytrynowy, 
ekstrakt z chlorelli zwyczajnej (Chlorella vulgaris), oleinian 
poliglicerolu (6), olejek z korzenia wetywerii (Vetiveria 
zizanoides)*, olejek z drewna cyprysa niebieskiego (Callitris 

Delikatnie wstrząśnij przed użyciem. Wyciśnij niewielką ilość 

produktu i rozetrzyj go w dłoniach, a następnie delikatnie wklep 

w skórę twarzy, szyi i dekoltu, od środka do zewnątrz. Stosuj rano 

i wieczorem.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. 

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. 

Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli pojawi 

się podrażnienie, przerwij stosowanie.

SPOSÓB UŻYCIA  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

HISTORIA PRODUKTU
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intratropica)*, olejek z kwiatów davana (Artemisia 
pallens)*, kwas mlekowy, surfaktyna sodowa, olejek 
z drewna drzewa sandałowego (Santalum paniculatum)*, 
olejek z pąków goździkowca korzennego (Eugenia 
caryophyllus)*, olejek z jaśminu (Jasminum officinale)*, 
olejek z nasion marchwi zwyczajnej (Daucus carota 
sativa)*, ekstrakt z liści mięty zielonej (Mentha spicata)*, 
olejek z kwiatów geranium (Pelargonium graveolens)*, 
olejek z kadzidłowca Cartera (Boswellia carterii)*.

*100% czysty olejek eteryczny


