
„BLOOM by Young Living Brightening Lotion“ – skaistinamasis losjonas, 
praturtintas „Sheerlumé“ šviesinamuoju kompleksu. Sudėtyje – aukščiausios 
kokybės natūralūs ingredientai. Ši priemonė šviesina odos toną ir skatina natūralų 
spindesį. „BLOOM“ linijos losjonas lengvai drėkina odą, taip pat sustiprina odos 
drėgmės barjerą. 

„BLOOM“ losjono formulėje yra kanarių minkštimo aliejaus, išgaunamo Happy 
Pili Tree ūkyje ir distiliavimo gamykloje Filipinuose. Šie augalai čia kultivuojami ir 
apdorojami pagal „Young Living“ „Seed to Seal“ kokybės pažadą. Kanariai kilę iš 
Pietryčių Azijos. Kanarių minkštimo aliejus teikia drėkinamąją naudą odai.

„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.  

50 ml Produkto nr. 32680

„Young Living“ linija „BLOOM“

• Kanarių minkštimo aliejus: Šis aliejus, išgaunamas 

Happy Pili Tree ūkyje ir distiliavimo gamykloje 

Filipinuose. Jis pasižymi odą drėkinančiomis, 

skaistumo suteikiančiomis savybėmis. 

• Vaistinių alpinijų ekstraktas: Dar vadinamas imbiero 

šaknies ekstraktu, šis veiksmingas ingredientas 

šviesina odą ir subalansuoja odos atspalvį 

• Raudonųjų dumblių ekstraktas: Iš raudonųjų dumblių 

išgautas ekstraktas apsaugo nuo senėjimo požymių ir 

šviesina odos atspalvį bei palaiko natūralų spindesį.

• Šviesina odą ir jai suteikia spindesio. 

• Palaiko glotnią odą ir tolygų jos toną. 

• Drėkina odą ir sustiprina odos drėgmės barjerą.

• Suteikia odai glotnumo įspūdį.

• Ištirta dermatologų.

• Sudėtyje – švelnūs ingredientai.

• Netestuota su gyvūnais

• Sudėtyje nėra glitimo, parabenų, ftalatų, 

sintetinių kvapiklių, sulfatų, naftos produktų, 

mineralinės alyvos ar bet kurio iš tūkstančių 

potencialiai probleminių ingredientų, kurių mes 

nenaudojame savo produkcijoje.

„BRIGHTENING LOTION“

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

• Natrio karageninas: Šis ingredientas 

išgaunamas iš raudonųjų dumblių. Jis maitina 

ir drėkina odą, taip sustiprindamas natūralų 

odos apsauginį sluoksnį.

• „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 ir drėkinančių ingredientų, leidžia palaikyti 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, kaprilo / kaprio trigliceridas, glicerilas 
stearatai, natrio stearoilo laktilatas, Plumeria acutifolia 
(plumerijų) žiedų ekstraktas, Canarium indicum (kanarių) 
sėklų aliejus, benzilo alkoholis, kokosų alkanai, jūros 
vanduo, Theobroma grandiflorum (stambiažiedžių 
kakavmedžių) sėklų sviestas, Glycyrrhiza glabra 
(saldymedžių) šaknų ekstraktas, maltodekstrinas, natrio 
levulinatas, natrio PCA, Lilium candidum (baltųjų lelijų) 
lapų ląstelių ekstraktas, simondsijų esteriai, ksantano 
derva,  raudonųjų dumblių ekstraktas, alkoholis, Centella 
asiatica (azijinių centelių) ekstraktas, natrio anizatas, 
natrio hialuronatas, lecitinas, Achillea millefolium 
(kraujažolių) žiedų / lapų / stiebų ekstraktas, Alchemilla 
vulgaris (rasakilų) ekstraktas, Malva sylvestris (dedešvų) 
ekstraktas, Melissa officinalis (melisų) lapų ekstraktas, 
Mentha piperita (pipirmėčių) lapų ekstraktas, Primula veris 
(pavasarinių raktažolių) ekstraktas, Veronica officinalis 
(vaistinių veronikų) ekstraktas, kokokaprilatas / kapratas, 
natrio fitatas, Alpinia officinarum (vaistinių alpinijų) šaknų 
ekstraktas, citrinų rūgštis, fenetilo alkoholis, Vetiveria 
zizanoides* (vetiverijų) šaknų aliejus, Callitris intratropica* 

Švelniai išspauskite losjono 

dusyk, tepkite tolygiai veidą, 

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 LOTION“
„Young Living“ linija „BLOOM“

(kiparisočių) medienos aliejus, Artemisia pallens* (blyškiųjų 
kiečių) žiedų aliejus, natrio karageninas, Santalum 
paniculatum (šluotelinių santalų) medienos aliejus, Eugenia 
caryophyllus* (gvazdikėlių) aliejus, Jasminum officinale•• 
(jazminų) aliejus, Daucus carota sativa* (morkų) aliejus, 
Mentha spicata* (šaltmėčių) lapų ekstraktas, Pelargonium 
graveolens* (pelargonijų) žiedų aliejus, Boswellia carterii* 
(bosvelijų) aliejus, ksilitolis, kaprilo rūgštis, jūros druska, 
tokoferolis, natrio citratas. 

Sudėtyje taip pat galimai yra šių medžiagų: benzilo 
alkoholis**, benzilbenzoatas**, benzilo salicilatas**, 
citralis**, citronelolis**, eugenolis**, farnezolis**, 
geraniolis**, izoeugenolis**, limonenas**, linalolis**. 

* 100 % grynas eterinis aliejus
•• 100 % grynas absoliutas
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys
Δ „Royal Hawaiian Sandalwood“ yra „Jawmin“ LLC prekinis 
ženklas.


