
BLOOM by Young Living Brightening Lotion, met Sheerlumé 
Brightening Complex en natuurlijke ingrediënten, laat de huid 
stralen en er mooier uitzien. BLOOM is lichtgewicht, hydrateert 
en versterkt de huid zodat deze goed gehydrateerd blijft. 

BLOOM is geformuleerd met pilipulp-olie afkomstig van boerderij 
en distilleerderij Happy Pili in de Filipijnen. De olie wordt volgens 
de Seed to Seal®-kwaliteitsstandaard geproduceerd. Pilipulp-
olie komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en heeft verzorgende, 
hydraterende eigenschappen.

De BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection 
is ontwikkeld om oneffen huid een natuurlijke gloed te geven 
en bestaat uit producten die alleen natuurlijke ingrediënten 
bevatten. De producten in deze collectie bevatten de kracht van 
Sheerlumé Brightening Complex, dat de huid laat stralen en er 
mooi uit laat zien.  

50 ml Productnr. 32680

BLOOM by Young Living

• Pilipulp-olie: Deze olie, afkomstig van boerderij 

en distilleerderij Happy Pili in de Filipijnen, is een 

hydraterende superster.

• Alpinia officinarum: Dit krachtige ingrediënt, dat ook 

wel gemberwortelextract genoemd wordt, laat de huid 

stralen en er egaler uitzien.

• Palmaria palmata: Palmaria palmata (dulse) behoort 

tot de roodalgen en beschermt de huid tegen 

beschadiging van de zon, laat de huid stralen en er 

beter uitzien.

• Geeft de huid een mooie gloed. 

• Helpt de huid egaler uitzien. 

• Hydrateert en versterkt de natuurlijke 

beschermlaag van de huid.

• Maakt de huid zachter.

• Dermatologisch getest.

• Bevat zachte ingrediënten.

• Niet getest op dieren.

• 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 LOTION

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Natriumcarrageen: Afkomstig van rode 

algen. Hydrateert en versterkt de natuurlijke 

beschermlaag van de huid.

• Sheerlumé 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 Sheerlumé Brightening Complex, bevat 
hydraterende ingrediënten die de huid egaler uit laten zien. 

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, Capryl- / caprinezuurtriglyceride, 
glycerylstearaten, natriumstearoyllactylaat, Plumeria 
acutifolia (bloemextract), Canarium indicum (zaadolie), 
benzylalcohol, kokosalkanen, zeewater, Theobroma 
grandiflorum (zaadboter), glycyrrhiza glabra 
(wortelextract), maltodextrine, natriumlevulinaat, 
natrium-PCA, Lilium candidum (bladcelextract), jojoba-
esters, xanthaangom, Palmaria palmata (extract), 
alcohol, Centella asiatica (extract), natriumanisaat, 
natriumhyaluronaat, lecithine, Achillea millefolium 
(extract), Alchemilla vulgaris (extract), Malva sylvestris 
(extract), Melissa officinalis (extract), Mentha piperita 
(extract), Primula veris (extract), Veronica officinalis 
(extract), Coco-caprylaat/capraat, natriumfytaat, Alpinia 
officinarum (wortelextract), citroenzuur, fenethylalcohol, 
Vetiveria zizanoides*, Callitris intratropica*, Artemisia 

Breng twee pompjes lotion 

gelijkmatig aan op het gezicht, 

de hals en het decolleté. 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 LOTION
BLOOM by Young Living

pallens*, natriumcarrageen, Santalum paniculatum, 
Eugenia caryophyllus*, Jasminum officinale••, Daucus 
carota sativa*, Mentha spicata*, Pelargonium graveolens*, 
Boswellia carterii*, xylitol, caprylzuur, zeezout, tocoferol, 
natriumcitraat. 

Bevat mogelijk: benzylalcohol**, benzylbenzoaat**, 
benzylsalicylaat**, citral**, citronellol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneen**, linalool**. 

* 100% pure etherische olie
••100% puur
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën
Δ Royal Hawaiian Sandalwood is een handelsmerk van 
Jawmin, LLC.


