
• Decylglucoside: stabiliserend middel dat zacht en 
grondig reinigt

• Aloë vera: hydraterend ingrediënt dat uitdroging 
tegengaat en de handen zacht maakt

• Japanse notenboom:  
hydraterend ingrediënt voor zachtere handen

• Sinaasappel-, kaneel- en zwarte sparolie: zuivere, 
natuurlijke etherische oliën met een feestelijke geur

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

• Exclusieve Young Living-melange van sinaasappel-,  
kaneel- en zwarte sparolie gecombineerd met andere 
natuurlijke ingrediënten die de handen reinigen

• Dankzij het schuim is het nog makkelijker om je  
handen te wassen

• Hydraterende ingrediënten maken de huid zacht  
en schoon en voorzien ze van een subtiele kerstgeur

• De zachte formule is geschikt voor het hele gezin

• Natuurlijke, plantaardige ingrediënten in plaats van 
schadelijke ingrediënten

• Het perfecte alternatief voor commerciële handzeep  
dankzij de geruststellende, feestelijke geur en zachte,  
maar effectieve ingrediënten 

• Zacht genoeg voor regelmatig gebruik zonder de huid  
uit te drogen of te strippen

• Dierproefvrij en geschikt voor veganisten

• Geformuleerd met hydraterende ingrediënten die de 
handen zachter maken

• Bevat geen parabenen, ftalaten, synthetische parfums, 
synthetische kleurstoffen, kunstmatige kleurstoffen, 
smaakstoffen of conserveringsmiddelen

KENMERKEN EN VOORDELEN

Breng aan op de handen, laat schuimen en was met water.

INSTRUCTIES
Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor uitwendig 
gebruik. Vermijd direct contact met de ogen. Bij contact 
met de ogen enkele minuten goed spoelen met schoon, 
koud water. Bij irritatie of rode vlekken het gebruik staken. 
Raadpleeg bij aanhoudende klachten een arts.

WAARSCHUWING

Water, decylglucoside, gedenatureerde alcohol, 
Citrus aurantium dulcis (sinaasappelolie)*, 
cetylhydroxyethylcellulose, Cinnamomum zeylanicum 
(kaneelolie)*, Picea mariana (zwarte sparolie)*, Cinnamomum 
cassia (Chinese cassia-olie), glycerine, natriumhydroxide, 
Gingko biloba (Japanse notenboomextract), Camellia 
sinensis (theeplantextract), Aloe barbadensis (aloë vera), 
tocoferol, Helianthus annuus (zonnebloemolie), citroenzuur.
Bevat mogelijk: benzylbenzoaat**, cinnamal**, 
cinnamylalcohol**, citral**, citronellol**, coumarin**, 
eugenol**, geraniol**, limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

INGREDIËNTEN

Veel van onze sinaasappelolie is afkomstig van sinaasappels 
die in de bergen van Witwatersrand in Zuid-Afrika gekweekt 
worden. Boerderij en distilleerderij Amanzi Amahle, een Seed 
to Seal®-gecertificeerde partner, werkt samen met lokale 
boeren om één van onze meest populaire etherische oliën te 
produceren. Er wordt bij de productie van sinaasappelolie 
vrijwel geen afval geproduceerd. De sinaasappels worden 
koudgeperst om de etherische olie te verkrijgen, waarna de 
overblijfselen gebruikt worden als fruit of in sap. De schil, het 
vruchtvlees en de kern worden gedroogd en de pitten worden 
gebruikt als pectine. Kaneelolie ontstaat door de tropische 
boom, die in Sri Lanka groeit, met stoom te distilleren. De 
vrolijke, energieke geur van sinaasappelolie past perfect bij 
de warme geur van kaneelolie en de geruststellende geur 
van zwarte spar zorgt ervoor dat deze melange een feestelijk 
kersttintje krijgt.

GESCHIEDENIS

Tel af naar de feestdagen met een verfrissende en feestelijke melange van sinaasappel, kaneel en 
zwarte spar, exclusief verkrijgbaar bij Young Living. Deze zachte, maar effectieve handzeep bevat 
onze populaire kerstmelange en reinigt en verfrist de handen zonder schadelijke of uitdrogende 
ingrediënten zodat je in een oogwenk verder kunt gaan met het voorbereiden van een feestmaal.  
Voorzie de keuken, badkamer en het toilet van een heerlijke geur met deze vrolijke melange die 
je aan niets anders dan kerst doet denken! Reinigende plantaardige bestanddelen en krachtige 
hydraterende ingrediënten houden de handen schoon en zacht. Wees er snel bij en haal deze 
zeep nog voor de feestdagen in huis!
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CHRISTMAS SPIRIT FOAMING HAND SOAP


