
Loțiunea BLOOM by Young Living Brightening Lotion conține complexul 
de strălucire Sheerlumé și este infuzată cu cele mai avansate ingrediente 
naturale disponibile, pentru a însenina aspectul pielii în timp ce-i 
sporește strălucirea naturală. Loțiunea BLOOM hidratează ușor pielea în 
timp ce îi consolidează bariera de hidratare. 

BLOOM este formulată cu ulei din miez de nuci pili, obținute direct de 
la ferma și distileria forestieră Happy Pili din Filipine, cultivate conform 
angajamentului de calitate Seed to Seal al Young Living.  Originar 
din sud estul Asiei, uleiul din miez de nuci pili are beneficii masive de 
hidratare a pielii. 

Concepută pentru a uniformiza tenul și a-i evidenția strălucirea 
naturală, colecția de îngrijire a pielii BLOOM by Young Living creează un 
sistem cu ingrediente naturale, pentru o piele senină și luminoasă. Cu 
ajutorul complexului de strălucire Sheerlumé, colecția de îngrijire a pielii 
BLOOM Brightening te lasă cu o piele strălucitoare.  
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BLOOM by Young Living

• Ulei de miez de nucă pili: Din ferma și distileria 

noastră forestieră Happy Pili din Filipine, am ales 

acest ulei pentru proprietățile sale de hidratare și 

strălucire. 

• Alpinia officinaru: Cunoscut de asemena ca extract 

de rădăcină de ghimbir, acest ingredient puternic 

înseninează pielea și echilibrează aspectul tenului.

• Palmaria palmata: Derivată din alge marine, 

Palmaria palmata protejează împotriva semnelor de 

îmbătrânire și poate îmbunătăți aspectul strălucitor al 

pielii. 

• Dă pielii o strălucire radiantă. 

• Ajută la aspectul uniform și catifelat al tenului.  

• Hidratează pielea și ajută la consolidarea 

barierei de hidratare. 

• Conferă tenului un aspect catifelat. 

• Testat dermatologic. 

• Include ingrediente delicate. 

• Nu a fost testat pe animale.

• Formulat fără gluten, parabeni, ftalați, parfum 

sintetic, sulfați, petrol și ulei mineral sau 

oricare dintre miile de ingrediente potențial 

problematice pe care refuzăm să le utilizăm.

BRIGHTENING LOTION

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

• Sodium carrageenan: Derivat din alge roșii, 

acest ingredient hidratează pielea, ceea ce 

ajută la întărirea stratului protector natural al 

pielii.

• Complexul de strălucire Sheerlume: Conține 

uleiurile esențiale de vetiver, chiparos albastru, 

davana, lemn de santal Royal Hawaiian, 

cuișoare, iasomie, semințe de morcovi, mentă 

verde, mușcate și tămâie. 



Colecția de îngrijire a pielii BLOOM by Young Living este infuzată cu 
cele mai avansate ingrediente naturale disponibile, pentru a însenina 
aspectul pielii în timp ce-i sporește strălucirea naturală.  Produsele 
BLOOM sunt formulate fără parfumuri sintetice- doar o expresie în 
plus a angajamentului nostru neclintit față de frumusețea delicată. 
Colecția de îngrijire a pielii BLOOM by Young Living conține complexul 
de strălucire Sheerlume și alte ingrediente care ajută la intensificarea 
hidratării și la îmbunătățirea uniformizării tenului.  

În fiecare cutie BLOOM by Young Living, vei găsi o culoare și un 
decupaj în formă de floare, pentru a încuraja reutilizarea ambalajului 
și pentru a ajuta la răspândirea mesajului de reducere a deșeurilor.

Ingrediente:  Apă, glicerină, trigliceride caprilice/caprice, 
stearat de gliceril, lactilat de stearoiil de sodiu, extract de 
flori de Plumeria acutifolia, ulei de semințe de Canarium 
indicum, alcool benzilic, alcani de nucă de cocos, apă 
de mare, unt de semințe de Theobroma grandiflorum, 
extract de rădăcină de glicirrhiza glabra, malodextrină, 
levulinat de sodiu, extract de sodiu PCA, extract de celule 
de frunze de Lilium, esteri de Jojoba, gumă de xantan, 
extract de Palmaria palmata, alcool, extract de Centella 
asiatica, anisat de sodiu, hialuronat de sodiu, lecitină, 
extract de flori / frunze / tulpini de Achillea Millefolium, 
extract de Alchemilla vulgaris, extract de Malva sylvestris, 
extract de frunze de Melissa officinalis, extract de frunze 
de Mentha piperita, extract de primula veris extract, 
extract de Veronica officinalis, coco-caprilat / caprat, 
fitat de sodiu, extract de rădăcină de Alpinia officinarum, 
acid citric, alcool fenetilic, ulei de rădăcină de Vetiveria 
zizanoides*, ulei de lemn de Callitris intratropica*, ulei de 

Aplică uniform două pompe de loțiune, pe 

față, gât și decolteu. Repetă acest proces 

dimineața și seara. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 

extern.  Evită contactul cu ochii. Întrerupe utilizarea 

produsului în cazul în care apar iritații.

INSTRUCȚIUNI  AVERTISMENTE

CONTEXTUL PRODUSULUI

BRIGHTENING LOTION
BLOOM by Young Living

flori de Artemisia pallens*, carrageenan de sodiu, uolei 
de lemn de Santalum paniculatum, ulei de muguri de 
Eugenia caryophyllus*, ulei de Jasminum officinale••, ulei 
de semințe de Daucus carota sativa*, extract de frunze de 
Mentha spicata*, ulei de flori de Pelargonium graveolens*. 
ulei de Boswellia carterii*, xilitol, acid caprilic, sare de mare, 
tocoferoli, citrat de sodiu.  

Poate conține: alcool benzilic **, benzoat de benzil **, 
salicilat de benzil **, citral **, citronellol **, Eugenol **, 
Farnesol **, geraniol **, isoeugenol **, limonen **, lininalol 
**. 

* Ulei esențial 100% pur 
••100% absolut pur 
**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale
ΔRoyal Hawaiian Sandalwood este o marcă înregistrată a 
firmei Jawmin, LLC.


