
A loção BLOOM by Young Living Brightening Lotion, que contém 
o Sheerlumé Brightening Complex, está infundida com os 
ingredientes de origem natural mais avançados disponíveis, 
dando um aspeto radiante à pele ao mesmo tempo que 
aumenta a sua luminosidade natural. A fórmula leve de BLOOM 
ajuda a manter a pele hidratada, reforçando a barreira de 
hidratação. 

A BLOOM está formulada com óleo de polpa de pili, proveniente 
da nossa quinta florestal e destilaria Happy Pili nas Filipinas, 
cultivado e produzido de acordo com o compromisso de 
garantia de qualidade Seed to Seal® da Young Living. Originário 
do sudeste asiático, o óleo de polpa de pili proporciona grandes 
benefícios hidratantes à pele.

Desenvolvida para tratar a pele irregular e revelar a sua 
luminosidade natural, a BLOOM by Young Living Brightening 
Skin Care Collection cria um sistema para proporcionar uma 
pele luminosa e radiante utilizando ingredientes de origem 
natural. Ao utilizar o poder do Sheerlumé Brightening Complex, 
o objetivo da BLOOM Brightening Skin Care Collection é deixar 
a tua pele luminosa e radiante.  

50 ml Código: 32680

BLOOM by Young Living

• Óleo de polpa de pili: escolhemos este óleo, 
proveniente da nossa quinta florestal e destilaria 
Happy Pili nas Filipinas, pelas suas propriedades 
hidratantes e iluminadoras para a pele.

• Alpinia officinarum: da mesma família que o 
gengibre, este ingrediente potente ilumina e equilibra 
a aparência do tom da pele.

• Palmaria palmata: o ingrediente que se obtém 
desta alga marinha protege contra os sinais de 
fotoenvelhecimento e pode iluminar e realçar a tez e o 
brilho natural da pele.

• Ilumina a pele, deixando-a com um brilho 
radiante. 

• Ajuda a melhorar a aparência e o tom 
uniformes da pele. 

• Hidrata a pele e ajuda a reforçar a barreira  
de hidratação.

• Proporciona um aspeto mais suave.
• Testado dermatologicamente.

• Inclui ingredientes suaves.
• Não testado em animais.
• Formulado sem glúten, parabenos, ftalatos, 

fragrâncias sintéticas, sulfatos, petróleo, óleo 
mineral ou qualquer um dos ingredientes 
potencialmente problemáticos que nos 

recusamos a utilizar.

BRIGHTENING LOTION

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

• Carragenina de sódio: extraído das algas 
vermelhas, este ingrediente hidrata a pele o 
que ajudará a fortalecer a camada protetora 
natural da pele.

• Sheerlumé Brightening Complex: composto 
pelos óleos essenciais de vetivéria, cipreste 
azul, davana, sândalo real havaiano, cravinho, 
jasmim, semente de cenoura, hortelã, gerânio 
e olíbano.



A coleção BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection 
está infundida com os ingredientes de origem natural mais 
avançados disponíveis para iluminar a aparência da pele e adicionar 
uma luminosidade natural. Os produtos da gama BLOOM foram 
formulados sem fragrâncias sintéticas, mais uma amostra do nosso 
compromisso com a beleza limpa. Com o Sheerlumé Brightening 
Complex, a BLOOM Brightening Skin Care Collection ajuda a 
intensificar a hidratação e a melhorar a aparência de um tom de pele 
mais uniforme. 

No interior de cada caixa de BLOOM by Young Living encontrarás um 
desenho para pintar e recortar, de modo a incentivar à reutilização 
da embalagem e ajudar a espalhar a mensagem da redução de 
resíduos.

Ingredientes: 
Água, glicerina, triglicérido caprílico/cáprico, estearatos 
de glicerilo, estearoíl lactilato de sódio, extrato da flor de 
Plumeria acutifolia, óleo de semente de Canarium indicum, 
álcool benzílico, alcanos de coco, água do mar, manteiga 
de semente de Theobroma grandiflorum, extrato de raiz 
de Glycyrrhiza glabra, maltodextrina, levulinato de sódio, 
sódio PCA, extrato de células da folha de Lilium candidum, 
ésteres de jojoba, goma xantana, extrato de Palmaria 
palmata, álcool, extrato de Centella asiatica, anisato 
de sódio, hialuronato de sódio, lecitina, extrato da flor/
folha/caule de Achillea millefolium, extrato de Alchemilla 
vulgaris, extrato de Malva sylvestris, extrato da folha de 
Melissa officinalis, extrato da folha de Mentha piperita, 
extrato de Primula veris, extrato de Veronica officinalis, 
coco-caprilato/caprato, fitato de sódio, extrato de raiz 
de Alpinia officinarum, ácido cítrico, álcool fenetílico, 
óleo de raiz de Vetiveria zizanoides*, óleo de madeira de 
Callitris intratropica*, óleo da flor de Artemisia pallens*, 
carragenina de sódio, óleo de madeira de 
Santalum paniculatum* (Royal Hawaiian Sandalwood ∆), 
óleo de broto de Eugenia caryophyllus*, óleo de Jasminum 
officinale••, óleo de semente de Daucus  
carota sativa*, extrato da folha de Mentha spicata*, óleo 
da flor de Pelargonium graveolens*, óleo de Boswellia 
carterii*, xilitol, ácido caprílico, sal marinho, tocoferol, 
citrato de sódio. 

Pressiona duas vezes o doseador e 
aplica a loção regularmente sobre 
a cara, o pescoço e o decote. 
Repete de manhã e à noite.

Manter fora da vista e do alcance das 
crianças. Apenas para uso externo. Evitar 
o contacto com os olhos. Interromper o uso 
se ocorrer irritação na pele. 

INSTRUÇÕES  PRECAUÇÕES

HISTÓRIA DO PRODUTO

BRIGHTENING LOTION
BLOOM by Young Living

Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, 
salicilato benzílico**, citral**, citronelol**, eugenol**, 
farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneno**, linalol** 

* Óleo essencial 100% puro
•• 100% puro absoluto
** Componentes naturais de óleos essenciais
Δ Royal Hawaiian Sandalwood é uma marca registada da  
Jawmin LLC.

 


