
• Decilo gliukozidas: stabilizuojanti medžiaga  
kruopščiam, švelniam valymui

• Alavijas: maitinantis, odą drėkinantis ingredientas, 
apsaugantis rankas nuo išsausėjimo

 

• Ginkmedis: drėkinamasis  
ingredientas, leidžiantis puoselėti rankų švelnumą

• Apelsinų, ceiloninių cinamonų ir juodųjų eglių eteriniai 
aliejai: gryni, natūraliai išgauti eteriniai aliejai, sukuriantys 
aromatą, kuris primena šventinio laikotarpio pradžią

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

• Priemonėje, skirtoje rankų prausimui, dera apelsinų,  
ceiloninių cinamonų ir juodųjų eglių eteriniai aliejai  
kartu su kitais natūraliai išgautais ingredientais

• Greitai putojanti formulė lengvai muilina ir skalauja

• Oda lieka švelni ir švari, dvelkianti lengvu kalėdiniu aromatu

• Švelni formulė, tinkama visai šeimai

• Suderinti natūraliai išgauti augaliniai ingredientai, sudėtyje 
nėra kenksmingų medžiagų

• Jaukus šventinis aromatas ir švelnūs, tačiau veiksmingi 
ingredientai – puiki alternatyva komerciniams muilams

• Pakankamai švelnus, kad būtų galima reguliariai naudoti, 
neišsausinant odos

• Veganiška formulė, neatlikta bandymų su gyvūnais

• Sudėtyje yra drėkinančių ingredientų, užtikrinančių rankų 
švelnumą

• Sudėtyje nėra parabenų, ftalatų, sintetinių kvapiklių ar 
dažiklių, dirbtinių spalviklių, kvapiųjų medžiagų ar konservantų

NAUDA IR YPATYBĖS

Išspauskite putas ant rankų, ištrinkite ir kruopščiai nuskalaukite 
vandeniu.

INSTRUKCIJOSLaikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam 
naudojimui. Venkite tiesioginio sąlyčio su akimis. Atsiradus 
sąlyčiui, keletą minučių akis gausiai plaukite švariu, vėsiu 
vandeniu. Atsiradus paraudimui ar dirginimui, nutraukite 
naudojimą. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

ĮSPĖJIMAS

Vanduo, decilo gliukozidas, denatūruotas alkoholis, 
bergamočių (Citrus aurantium dulcis)* žievelių aliejus, cetilo 
hidroksietilceliuliozė, ceiloninių cinamonų (Cinnamomum 
zeylanicum)* žievės aliejus, juodųjų eglių (Picea mariana)* 
spyglių aliejus, kininių cinamonų (Cinnamomum cassia) 
aliejus, glicerinas, natrio hidroksidas, ginkmedžių (Ginkgo 
biloba) lapų ekstraktas, kininių arbatmedžių (Camellia 
sinensis) lapų ekstraktas, alavijų (Aloe barbadensis) lapų 
sulčių milteliai, tokoferolis, saulėgrąžų (Helianthus annuus) 
sėklų aliejus, citrinų rūgštis.
Sudėtyje taip pat gali būti šių medžiagų: benzilbenzoatas**, 
cinamalis**, cinamilo alkoholis**, citralis**, citronelolis**, 
kumarinas**, eugenolis**, geraniolis**, limonenas**, linalolis**

* 100 % grynas eterinis aliejus
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

INGREDIENTAI

Didžioji dalis „Young Living“ apelsinų eterinio aliejaus 
išgaunama iš apelsinų, užaugintų Witwatersrand kalvose, 
Pietų Afrikoje. „Seed to Seal®“ sertifikuotas partneris – 
Amanzi Amahle Cooperative ūkis ir distiliavimo gamykla 
– bendradarbiauja su vietiniais augintojais visame regione 
ir gamina populiariausius „Young Living“ eterinius aliejus. 
Apelsinų eterinio aliejaus gamyba – tai procesas, praktiškai 
nepaliekantis jokių atliekų. Apelsinų žievelės šaltuoju būdu 
spaudžiamos eteriniam aliejui išgauti, o likusi apelsinų dalis 
suvartojama arba gaminamos sultys. Taip pat džiovinama 
odelė, minkštimas ir šerdis, pastaroji naudojama pektinui. 
Ceiloninių cinamonų eterinis aliejus išgaunamas iš garuose 
distiliuotos visžalio atogrąžų medžio, kurio gimtoji yra Šri 
Lanka, žievės. Gaivaus, energingo aromato apelsinų eterinis 
aliejus derinamas su šiltu ceiloninių cinamonų aromatu ir 
harmonizuojančiu juodųjų eglių aromatu tampa šventinę 
dvasią skatinančiu deriniu.

PRODUKTO INFORMACIJA

Pasitikite kalėdinį laikotarpį, pasitelkdami gaivų, šventišką apelsinų, cinamonų ir juodųjų eglių 
mišinį, kurį gamina išskirtinai „Young Living“. Šis švelnus, efektyvus rankų muilas praturtintas mūsų 
firminiu šventiniu eterinių aliejų mišiniu. Jis valo rankas ir atgaivina odą – kad prie visų šventinių 
patiekalų galėtumėte grįžti švariomis rankomis. Sudėtyje nėra kenksmingų, odą sausinančių 
medžiagų. Pajuskite kalėdinę nuotaiką virtuvėje ir vonioje, kur džiaugsmingas šventinių kvapų 
derinys sužadins praeities, dabarties ir ateities Kalėdų dvasias! Iš gamtos išgaunami valomieji 
augaliniai deriniai, praturtinti veiksmingais drėkinamaisiais ingredientais išlaikys rankų švarą ir 
švelnumą. Įsigykite šį muilą ir patys išbandykite artėjant šventėms.
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„CHRISTMAS SPIRIT FOAMING HAND SOAP“  
PUTOJANTIS RANKŲ MUILAS


