
Mléko BLOOM by Young Living Brightening Lotion, které obsahuje 
rozjasňující komplex Sheerlumé, je obohaceno nejpokročilejšími 
přirozeně získanými složkami a rozjasňuje vzhled pleti, zatímco jí dodává 
přirozenou záři. Lehká konzistence mléka BLOOM pomáhá hydratovat 
pleť, zatímco posiluje kožní bariéru. 

Mléko BLOOM obsahuje olej z dužiny, který pochází přímo z naší lesní 
farmy a destilerie Happy Pili na Filipínách a který se vyrábí podle 
přísného závazku kvality Seed to Seal® společnosti Young Living. Olej 
z dužiny, který pochází z jihovýchodní Asie, poskytuje pleti obrovskou 
dávku hydratace.

Mléko bylo vyrobeno se zaměřením na nesjednocený tón pleti a na její 
přirozenou záři. 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.  

50 ml Položka č. 32680

BLOOM by Young Living

• Olej z dužiny: Tento olej z naší lesní farmy a destilerie 

Happy Pili jsme zvolili pro svou schopnost poskytnout 

zářivou hydrataci. 

• Alpinia officinaru: Patří do čeledi zázvorovitých a je 

to účinná složka, která rozjasňuje pleť a vyrovnává její 

tón. 

• Palmaria palmata: Palmarie je složka získána z řasa, 

která chrání proti známkám stárnutí pleti a může 

rozjasnit a podpořit vaši pokožku.

• Sodium carrageenan: Je složka získaná z červené 

• Rozjasňuje a dodává pleti nádhernou záři. 

• Pomáhá docílit vyrovnaného tónu pleti. 

• Hydratuje pleť a pomáhá posílit kožní bariéru.

• Dodává pleti jemnější vzhled.

• Dermatologicky testováno.

• Obsahuje jemné složky.

• Není testováno na zvířatech.

• Neobsahuje lepek, parabeny, ftaláty, syntetické 

vůně, sulfáty, ropu, minerální oleje ani žádné  

z tisíců potenciálně problematických složek, 

které odmítáme používat.

BRIGHTENING LOTION

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

řasy, která zvlhčuje a hydratuje pleť, což 

pomáhá posílit přirozenou ochrannou kožní 

bariéru.

• 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, je plná složek, jež pomáhají 
zvýšit hydrataci a docílit 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, kaprilový/kaprinový triglycerid, glyceryl 
stearate, steoryl laktylát sodný, výtažek z květů pulmérie 
(Plumeria acutifolia), olej ze semínek kanárníku obecného 
(Canarium indicum), benzyl alcohol, kokosové alkany, 
mořská voda, máslo ze semen kakaovníku velkokvětého 
(Theobroma grandiflorum), výtažek z kořene lékořice lysé 
(Glycyrrhiza glabra), maltodextrin, sodium levulinate, 
sodium PCA, výtažek z buněk listů lilie bělostné (Lilium 
candidum), estery jojoby, xanthan, výtažek z palmarie 
palmata (Palmaria palmata), alkohol, výtažek z pupečníku 
asijského (Centella asiatica), sodium anisate, sodium 
hyaluronate, lecitin, výtažek z květů/listů/stonku řebříčku 
obecného (Achillea millefolium), výtažek z kontryhelu 
obecného (Alchemilla vulgaris), výtažek ze slézu lesního 
(Malva sylvestris), výtažek z listů meduňky (Melissa 
officinalis), výtažek z listů máty peprné (Mentha piperita), 
výtažek z prvosenky jarní (Primula veris), výtažek  
z rozrazilu lékařského (Veronica officinalis), coco-caprylate/
caprate, fytát sodný, výtažek z kořene galgánu lékařského 
(Alpinia officinarum), kyselina citronová, phenethyl 
alcohol, olej z kořene vetiveru (Vetiveria zizanoides)*, 

Množství o objemu dvou pumpiček 

jemně a rovnoměrně vklepejte do 

obličeje, 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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olej ze dřeva cypřiše modrého (Callitris intratropica)*, 
olej z květů pelyňku (Artemisia pallens)*, carrageenan 
sodný, 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)*, xylitol, kyselina kaprylová, mořská sůl, tokoferol, 
citronan sodný 

Může obsahovat: benzyl alcohol**, benzyl benzoát**, 
benzyl salicylát**, citrál**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool** 

*100% čistý esenciální olej
••100% čistá silice
**Přírodní složky esenciálních olejů


