
• Decyl glucoside: stabilizátor, který je ideální  
pro jemné, důkladné čištění

• Aloe vera: hydratační složka, která pečuje o pokožku  
a pomáhá zabránit přesušení a zajistit jemnější ruce

 

• Jinan dvoulaločný: hydratační složka, která podporuje 
jemný pocit rukou

• Esenciální olej z pomeranče, skořicové kůry a smrku 
černého: čisté a přirozeně získané esenciální oleje tvoří 
vůni, která signalizuje začátek svátečního období

HLAVNÍ SLOŽKY

• Exkluzivní směs společnosti Young Living obsahující 
esenciální olej z pomeranče, skořicové kůry a smrku 
černého zkombinovaná s dalšími přirozeně získanými 
složkami, které čistí ruce

• Okamžitá pěna ulehčuje napěnění a opláchnutí

• Hydratační složky zanechají pokožku jemnou a čistou  
s lehkou sváteční vůní

• Jemné složení je skvělé pro celou rodinu

• Přirozeně získané složky na rostlinné bázi jsou 
zkombinované ve složení, které neobsahuje škodlivé látky

• Utěšující, sváteční vůně a jemné, avšak účinné složky tvoří 
perfektní alternativu ke komerčním mýdlům

• Dostatečně jemné k pravidelnému používání a neobsahuje 
složky, které vysušují či stahují pokožku

• Není testováno na zvířatech a je vhodné pro vegany

• Vyrobeno za použití hydratačních složek, které zanechají 
ruce jemné

• Neobsahuje parabeny, ftaláty, syntetické vonné látky, 
barvy, barviva, chutě ani konzervanty

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Naneste do dlaní, napěňte a pořádně opláchněte.

POKYNY

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. 
Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud ke kontaktu dojde, 
vyplachujte oči několik minut čistou, studenou vodou. Pokud 
se vyskytne začervenání či podráždění, přestaňte používat. 
Pokud příznaky přetrvávají, kontaktujte vašeho lékaře.

VAROVÁNÍ

Voda, decyl glucoside, alcohol denat, olej z kůry pomeranče 
(Citrus aurantium dulcis)*, cetylhydroxyethylcelulóza,  
olej z kůry skořicovníku (Cinnamomum zeylanicum)*, olej  
z jehličí smrku černého (Picea mariana)*, olej ze skořicovníku 
(Cinnamomum cassia), glycerin, hydroxid sodný, výtažek 
z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), výtažek z listů 
čajovníku čínského (Camellia sinensis), šťáva z listů aloe 
vera v prášku (Aloe barbadensis), tokoferol, olej ze semínek 
slunečnice (Helianthus annuus), kyselina citronová
Může obsahovat: benzyl benzoát**, cinnamal**, cinnamyl 
alcohol**, citrál**, citronellol**, kumarin**, eugenol**, 
geraniol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej
**Přírodní složky esenciálních olejů

SLOŽENÍ

Velké množství esenciálního oleje z pomeranče společnosti 
Young Living pochází z pomerančů rostoucích v kopcích 
Witwatersrandu v Jihoafrické republice. Spolupracující farma 
a destilerie Amanzi Amahle, která je partnerem certifikovaným 
na postup Seed to Seal®, spolupracuje s místními pěstiteli 
v celé oblasti, aby vyrobila některé z nejoblíbenějších 
olejů společnosti Young Living. Výroba esenciálního oleje 
z pomeranče je prakticky postupem s nulovým odpadem. 
Nejen že je pro výrobu esenciálního oleje kůra z pomeranče 
lisována za studena, zbylé pomeranče se používají jako plod 
nebo šťáva. Kůra, dužina a jádro se také suší a bílá dužina 
se používá jako pektin. Esenciální olej ze skořicové kůry se 
získává destilací kůry tropického, stále zeleného stromu, jehož 
domovem je Srí Lanka. Veselý, energický esenciální olej  
z pomeranče se hodí k teplé vůni oleje ze skořicové kůry  
a ukotvující vůni oleje ze smrku černého Northern Lights  
a vytváří vůni, která zajisté vytvoří sváteční atmosféru.

PŮVOD PRODUKTU

Všechno vyzdobte a přivítejte sváteční období díky této svěží a sváteční směsi oleje z pomeranče, 
skořicové kůry a smrku černého výhradně pro Young Living! Toto jemné, účinné mýdlo na ruce je 
obohaceno naší osobitou, sváteční směsí. Čistí ruce a osvěžuje pokožku, abyste se mohli vrátit ke 
svátečnímu jídlu s čistýma rukama. Neobsahuje škodlivé látky ani látky, které vysušují. Přizvěte 
ducha Vánoc do vaší kuchyně a koupelny, kde veselá směs těchto svátečních vůní vyvolá ducha 
minulých, současných i budoucích Vánoc! Čisticí rostliny získané z přírody jsou zkombinované  
s účinnými, hydratačními složkami, aby pomohly udržet ruce hebké a čisté. Kupte si ho včas před 
svátečním obdobím, než se vyprodá!

236 ml Položka č. 31118

CHRISTMAS SPIRIT FOAMING HAND SOAP


