
• Dekyyliglukosidi: luonnollinen lievä pinta-aktiivi, joka 
sopii hellään ja tehokkaaseen puhdistukseen

• Aloe vera: kosteuttava, ihoa hoitava ainesosa, joka 
huolehtii, ettei ihon pinta kuiva liikaa

 

• Ginkgo biloba: kosteuttava  
ainesosa, joka edesauttaa ihon pehmeyttä

• Appelsiinin, kanelinkuoren ja mustakuusen eteeriset öljyt: 
puhtaat ja luonnolliset eteeriset öljyt luovat jouluisen 
tuoksun

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

• Young Livingin appelsiinin, kanelinkuoren ja mustakuusen 
eteerisiä öljyjä sekä muita kasvipohjaisia ainesosia 
sisältävä käsisaippua

• Runsas vaahto tekee käsien pesusta helppoa

• Kosteuttavat ainesosat jättävät ihon puhtaaksi ja 
pehmeäksi

• Hellä koko perheelle sopiva tuote

• Luonnolliset kasvipohjaiset ainesosat ovat erinomainen 
vaihtoehto koville kemikaaleille

• Tehokkaat, ihanalta tuoksuvat ainesosat tekevät tästä 
saippuasta huipputuotteen

• Hellän koostumuksensa vuoksi saippua sopii usein 
käytettäväksi ilman, että se kuivattaisi ihoa tai 
vahingoittaisi ihon suojakerrosta

• Eläinystävällinen ja vegaaninen tuote

• Sisältää mm. kosteuttavia ainesosia, jotka jättävät käsien 
ihon pehmeäksi

• Ei sisällä parabeeneja, ftalaatteja, synteettisiä 
säilöntäaineita, synteettisiä hajusteita tai synteettisiä 
väriaineita

OMINAISUUDET JA EDUT

Pumppaa vaahtoa käsiin, pese kädet ja huuhdo lopuksi 
kunnolla.

OHJEET
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  Vain ulkoiseen 
käyttöön. Vältä tuotteen joutumista silmiin. Mikäli näin 
tapahtuu, huuhdo silmiä viileällä vedellä muutaman 
minuutin ajan. Lopeta tuotteen käyttö, jos ihoärsytystä 
esiintyy. Mikäli oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.

VAROITUKSET

Vesi, dekyyliglukosidi, denaturoitu alkoholi, Citrus 
aurantium dulcis* -kuoriöljy, setyylihydroksietyyliselluloosa, 
Cinnamomum zeylanicum* -kuoriöljy, Picea mariana* 
-lehtiöljy, Cinnamomum cassia -öljy, glyseriini, 
natriumhydroksidi, Ginkgo biloba -lehtiuute, Camellia 
sinensis -lehtiuute, Aloe barbadensis -lehtimehujauhe, 
tokoferoli, Helianthus annuus -siemenöljy, sitruunahappo.
Saattaa sisältää: bentsyylibentsoaatti**, sinnamaali**, 
sinnamyylialkoholi**, sitraali**, sitronelloli**, kumariini**, 
eugenoli**, geranioli**, isoeugenoli**, limoneeni**, linaloli** 

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

AINESOSAT

Etelä-Afrikkalainen Witwatersrand-maatila tuottaa runsaasti 
Young Livingin eteeristä Orange-öljyä. Seed to Seal® 
-sertifioitu kumppanuusmaatila Amanzi Amahle työskentelee 
paikallisten kasvattajien kanssa tuottaakseen yhtä Young 
Livingin suosituimmista öljyistä. Eteerisen Orange-öljyn 
valmistamisessa ei synny lähes lainkaan jätettä. Orange-
öljyn valmistamiseen käytetään appelsiininkuorten lisäksi 
koko hedelmä tai kokonaisen hedelmän mehu. Appelsiinin 
ytimestä saadaan pektiiniä. Cinnamon Bark -öljyä saadaan 
ikivihreästä srilankalaisesta kanelipuusta. Piristävä eteerinen 
appelsiiniöljy ja lämmin kanelinkuoriöljy sopivat hienosti 
yhteen. Kun tähän kaksikkoon lisätään Northern Lights 
-mustakuusta, joulutuoksu on täydellinen.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

Tämä appelsiinin, kanelinkuoren ja mustakuusen eteerisiä öljyjä sisältävä saippua tekee 
käsienpesusta jouluista. Jouluista öljysekoitusta sisältävä saippua puhdistaa kädet jättäen ne 
pehmeiksi. Nyt voit nauttia jouluruoista puhtain käsin. Tuo joulun herkulliset tuoksut keittiöön ja 
kylpyhuoneeseen tällä upealla saippualla. Saippuassa yhdistyvät luonnollisesti kosteuttavat ja 
puhdistavat ainesosat. Osta omasi joulua varten!

236 ml Tuotenumero 31118

CHRISTMAS SPIRIT FOAMING HAND SOAP


