
Produkt BLOOM by Young Living Brightening Lotion, zawierający 
formułę Sheerlumé Brightening Complex, został wzbogacony najbardziej 
zaawansowanymi składnikami roślinnymi, które sprawiają, że skóra 
wygląda na rozjaśnioną i promienieje naturalnym blaskiem. Lekka 
konsystencja pozwala zadbać o nawilżenie skóry, wzmacniając 
naturalną barierę ochronną. 

Krem BLOOM zawiera olejek z miąższu owoców pili, pozyskiwany 
bezpośrednio z naszej farmy i destylarni Happy Pili na Filipinach, gdzie 
drzewa są uprawiane i wykorzystywane w myśl zobowiązania do jakości 
Young Living Seed to Seal®. Pochodzący z południowo-wschodniej Azji 
olejek z miąższu pili nawilża skórę.

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 
promienną cerę przy pomocy składników naturalnego pochodzenia. 
Wykorzystując formułę Sheerlumé Brightening Complex, produkty 
BLOOM sprawiają, że skóra wygląda pięknie i młodo.  

50 ml Kod produktu: 32680

BLOOM by Young Living

• Olejek z miąższu owoców pili: pozyskiwany z naszej 

farmy i destylarni Happy Pili na Filipinach, działa 

nawilżająco i nadaje blask.

• Alpinia lekarska: pochodzi z tej samej rodziny, co 

imbir. To pełen mocy składnik, który rozjaśnia skórę 

i wyrównuje jej koloryt.

• Rodymenia palczasta: te glony, zwane również 

dulse, chronią skórę przed oznakami fotostarzenia, 

rozjaśniają jej koloryt i nadają blask.

• Rozjaśnia skórę i nadaje jej zdrowy blask. 

• Pomaga zadbać o równomierny koloryt. 

• Nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry.

• Nadaje gładkość i miękkość.

• Produkt przebadany dermatologicznie.

• Zawiera łagodne składniki.

• Nietestowany na zwierzętach.

• Nie zawiera glutenu, parabenów, ftalanów, 

syntetycznych substancji zapachowych, 

siarczanów, ropy naftowej, oleju mineralnego, 

ani żadnego z tysięcy potencjalnie 

problematycznych składników, których 

stosowania odmawiamy.

BRIGHTENING LOTION

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

• Karagenian sodu: pochodzący z czerwonych 

alg składnik, który nawilża skórę, pomagając 

w umocnieniu jej naturalnej bariery ochronnej.

• 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 i wyrównać jej koloryt. 

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, trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, 
stearyniany glicerolu, stearylomleczan sodu, ekstrakt 
z kwiatów plumerii (Plumeria acutifolia), olejek z nasion 
kanarecznika zwyczajnego (Canarium indicum), alkohol 
benzylowy, alkany kokosowe, woda morska, masło 
z nasion kakaowca właściwego (Theobroma grandiflorum), 
ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra), 
maltodekstryna, sól sodowa kwasu lewulinowego, sól 
sodowa kwasu piroglutaminowego, ekstrakt z komórek 
liści lilii białej (Lilium candidum), estry jojoby, guma 
ksantanowa, ekstrakt z dulse (Palmaria palmata), 
alkohol, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica), 
sól sodowa kwasu anyżowego, sól sodowa kwasu 
hialuronowego, lecytyna, ekstrakt z kwiatów/liści/łodyg 
krwawnika pospolitego (Achillea millefolium), ekstrakt 
z przywrotnika pospolitego (Alchemilla vulgaris), ekstrakt 
ze ślazu dzikiego (Malva sylvestris), ekstrakt z liści melisy 
lekarskiej (Melissa officinalis), ekstrakt z liści mięty 
pieprzowej (Mentha piperita), ekstrakt z pierwiosnka 
lekarskiego (Primula veris), ekstrakt z przetacznika leśnego 
(Veronica officinalis), koko-kaprylat/kaprynian, sól sodowa 
kwasu fitowego, ekstrakt z korzenia alpinii lekarskiej (Alpinia 

Wyciśnij dwie pompki kremu 

i wklep delikatnie w skórę 

twarzy, szyi i dekoltu. 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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officinarum), kwas cytrynowy, alkohol fenyloetylowy, 
olejek z korzenia wetywerii (Vetiveria zizanoides)*, olejek 
z drewna cyprysa niebieskiego (Callitris intratropica)*, 
olejek z kwiatów davana (Artemisia pallens)*, karagenian 
sodu, 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)*, ksylitol, kwas kaprylowy, sól morska, tokoferol, 
cytrynian sodu. 

Może zawierać: alkohol benzylowy**, benzoesan benzylu**, 
salicylan benzylu**, cytral**, cytronelol**, eugenol**, 
farnezol**, geraniol**, izoeugenol**, limonen**, linalol**. 

*100% czysty olejek eteryczny
••100% czysty absolut
**Naturalne składniki olejków eterycznych


