
BLOOM by Young Living Brightening Lotion sisältää tehokkaita, luonnollisia 
ainesosia, jotka kirkastavat ihon ulkonäköä ja tuovat iholle hehkua. BLOOMin 
kosteuttavat ja kirkastavat ominaisuudet auttavat parantamaan ihon 
kosteutta ja vahvistamaan kosteussuojaa. 

BLOOM sisältää pilin hedelmälihaöljyä, joka on hankittu suoraan 
Filippiineillä sijaitsevalta Happy Pili Tree -maatilalta, ja se on viljelty ja 
valmistettu Youngin Living vaativan Seed to Seal® -laatusitoumuksen 
mukaisesti. Kaakkois-Aasiasta peräisin oleva pilin hedelmälihaöljy  
kosteuttaa ihoa tehokkaasti.

BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection on kehitetty 
epätasaiselle iholle tasoittamaan ihon väriä. Se tekee ihosta kirkkaamman 
ja hehkuvan luonnollisilla ainesosilla. Sheerlumé Brightening Complexia 
hyödyntävä BLOOM Brightening Skin Care Collection jättää ihosi säteilevän 
hehkuvaksi.  

50 ml  |  Tuotenumero 32680

BLOOM by Young Living

• Pilin hedelmälihaöljy: Valitsimme tuotteeseemme 

tämän öljyn Happy Pili Tree -maatilalta, koska öljy 

kosteuttaa ihoa tehokkaasti. 

• Alpinia officinaru: Tämä myös inkiväärinjuuriuutteena 

tunnettu tehokas ainesosa kirkastaa ihoa ja tekee 

ihosta tasaisemman värisen. 

• Palmaria palmata: Palmaria palmataa saadaan 

merilevästä ja se auttaa torjumaan 

• uv-säteilyn aiheuttamaa ihon ikääntymistä. Se lisäksi 

se kirkastaa ihon väriä.

• Kirkastaa ihoa.

• Tekee ihosta tasaisemman värisen. 

• Kosteuttaa ihoa ja vahvistaa ihon suojakerrosta.

• Tekee ihosta pehmeän.

• Dermatologisesti testattu.

• Valmistettu luonnollisista, hellävaraisista 

ainesosista.

• Eläinkokeeton.

• Valmistettu ilman gluteenia, parabeeneja, 

ftalaatteja, synteettisiä tuoksuja, sulfaatteja, 

maaöljyä tai mineraaliöljyä tai mitä tahansa 

tuhansista mahdollisesti ongelmallisista 

aineosista, joita kieltäydymme käyttämästä. 

BRIGHTENING LOTION

PÄÄASIALLISET AINESOSAT

EDUT JA OMINAISUUDET

• Sodium carrageenan: Punalevästä saatu 

ainesosa kosteuttaa ihoa ja vahvistaa ihon 

suojakerrosta.

• 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, kapryyli / kapriini-triglyseridi, glyseryyli 
stearaatit, natriumstearoyylilaktylaatti, Plumeria 
acutifolia -kukkauutte, Canarium-indium -siemenöljy, 
bentsyylialkoholi, kookosalkaanit, merivesi, Theobroma 
grandiflorum -siemenvoi, Glycyrrhiza glabra -juuriuute, 
maltodekstriini, natriumlevulinaatti, Natrium PCA, Lilium 
Candidum -soluuute, jojobaesterit, ksantaanikumia, 
Palmaria palmata -uute, alkoholi, Centella asiatica 
-uute, natriumanisaatti, natriumhyaluronaatti, lesitiini, 
Achillea millefolium -kukka- / lehti- / varsiuute, Alchemilla 
vulgaris -uute, Malva sylvestris -uute, Melissa officinalis 
-uute, Mentha piperita -uute, Primula veris -uute, 
Veronica officinalis -uute, kookos-kaprylaatti / kapraatti, 
natriumfytaatti, Alpinia officinarum -juuri, sitruunahappo, 
fenetyylialkoholi, Vetiveria zizanoides* juuraöljy, Callitris 
intratropica* -puuöljy, Artemisia pallens * -kukkaöljy, 
natriumkarrageeni, Santalumia paniculatum -puuöljy, 

Paina kevyesti ja laita kaksi 

painallusta voidetta tasaisesti 

kasvoille, kaulalle ja dekolteehen. 

Toista aamuisin ja iltaisin.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

Vain ulkoiseen käyttöön. 

Vältä kosketusta silmiin. 

Lopeta käyttö, jos ärsytystä ilmenee.

OHJEET      VAROITUKSET

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

BRIGHTENING LOTION
BLOOM by Young Living

Eugenia caryophyllus* -silmuöljy, Jasminum officinale•• 
-öljy, Daucus carota sativa* -siemenöljy, Mentha spicata* 
-lehtiuute, Pelargonium graveolens* -kukkaöljy, Boswellia 
carterii* -öljy, ksylitoli, kapryylihappo, merisuola, tokoferoli, 
natriumsitraatti. 

Saattaa sisältää seuraavia: bentsyylialkoholi**, 
bentsyylibentsoaatti**, bentsyylisalisylaatti**, sitraali**, 
sitronelloli**, eugenoli**, farnesoli**, geranioli**, 
isoeugenoli**, limoneeni**, linalooli**. 

* 100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
••100-prosenttisen puhdas absoluutti
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat
Δ Royal Hawaiian Sandalwood on Jawmin, LLC:n 
tavaramerkki.


