
• Glukozyd decylowy: stabilizator, który umożliwia  
łagodne, dokładne oczyszczanie

• Aloes: nawilżający, odżywiający skórę składnik, który 
zapobiega przesuszaniu i sprawia, że dłonie są bardziej 
miękkie

• Ginkgo biloba (miłorząb japoński):  
nawilżający składnik, który pomaga  
zadbać o miękkość dłoni

• Olejki eteryczne z pomarańczy, kory cynamonowca 
i świerku czarnego: czyste, naturalne olejki tworzące 
wspólnie zapach, który kojarzy się z okresem świątecznym

KLUCZOWE SKŁADNIKI

• Autorska kompozycja olejków eterycznych z pomarańczy, 
kory cynamonowca i świerku czarnego połączona z innymi 
naturalnymi składnikami myjącymi ręce

• Wygodna pianka ułatwia mydlenie i spłukiwanie

• Nawilżające składniki sprawiają, że skóra jest miękka, 
oczyszczona i pięknie pachnie

• Łagodna formuła dla całej rodziny

• Naturalne składniki roślinnego pochodzenia tworzą 
rozwiązanie wolne od drażniących substancji

• Poprawiający nastrój, świąteczny zapach oraz łagodne, 
a jednocześnie skuteczne składniki będące idealną 
alternatywą dla klasycznych mydeł

• Delikatna formuła pozwala na codzienne stosowanie bez 
przesuszania skóry i pozbawiania jej warstwy ochronnej

• Produkt wegański, nietestowany na zwierzętach

• Stworzony przy użyciu nawilżających składników, które 
sprawiają, że ręce są miękkie w dotyku

• Nie zawiera parabenów, ftalanów, syntetycznych 
substancji zapachowych, sztucznych barwników 
i aromatów oraz konserwantów

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Nanieś piankę na dłonie za pomocą dozownika, namydl, 
a następnie dokładnie spłucz.

SPOSÓB UŻYCIAPrzechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku 
zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli produkt 
dostanie się do oczu, przemyj je obficie chłodną wodą przez 
kilka minut. Jeśli pojawi się zaczerwienienie lub podrażnienie, 
przerwij stosowanie. Jeśli objawy się utrzymują, skontaktuj się 
z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Woda, glukozyd decylowy, alkohol denaturowany, 
olejek ze skórki pomarańczy (Citrus aurantium dulcis)*, 
cetylohydroksyetyloceluloza, olejek z kory cynamonowca 
cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum)*, olejek z igieł świerku 
czarnego (Picea mariana)*, olejek z cynamonowca wonnego 
(Cinnamomum cassia), gliceryna, wodorotlenek sodu, 
ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (ginkgo biloba), ekstrakt 
z liści herbaty chińskiej (Camellia sinensis), sproszkowany 
sok z liści aloesu (Aloe barbadensis), tokoferol, olej z nasion 
słonecznika (Helianthus Annuus), kwas cytrynowy.
Może zawierać: benzoesan benzylu**, cynamal**, alkohol 
cynamylowy**, cytral**, cytronelol**, kumarynę**, eugenol**, 
geraniol**, limonen**, linalol**

*100% czysty olejek eteryczny
**Naturalne składniki olejków eterycznych

SKŁADNIKI

Olejek eteryczny Orange od Young Living pochodzi głównie 
z pomarańczy rosnących na wzgórzach Witwatersrand 
w Republice Południowej Afryki. Farma i destylarnia Amanzi 
Amahle to nasz partner, który posiada certyfikat Seed to 
Seal®. Współpracuje z lokalnymi plantatorami, aby dostarczać 
najpopularniejsze olejki eteryczne Young Living. Produkcja 
olejku z pomarańczy jest procesem generującym praktycznie 
zerową ilość odpadów. Skórki są tłoczone na zimno, aby 
wytworzyć olejek, a owoce przeznacza się do jedzenia lub 
przygotowania soku. Pozostała skórka i miąższ są suszone, 
a pestki i błonki stanowią źródło pektyny. Olejek eteryczny 
Cinnamon Bark pochodzi z destylowanej parą wodną kory 
tropikalnego, wiecznie zielonego drzewa ze Sri Lanki. Rześki, 
dodający energii zapach olejku z pomarańczy łączy się 
harmonijnie z ciepłą nutą cynamonowca oraz uziemiającym 
świerkiem czarnym z Northern Lights, dając aromat, który 
pozwala poczuć prawdziwie świąteczny klimat.

HISTORIA PRODUKTU

Poczuj świąteczny klimat dzięki świeżemu, przyjemnemu połączeniu pomarańczy, cynamonu 
i świerku czarnego — wyłącznie w Young Living! To łagodne, skuteczne mydło w płynie zawiera naszą 
autorską zimową kompozycję olejków, a do tego myje ręce i odświeża skórę, dzięki czemu możesz 
zasiąść do świątecznego stołu pełnego pyszności z czystymi dłońmi, bez używania drażniących, 
wysuszających produktów. Zaproś bożonarodzeniowy nastrój do swojej kuchni i łazienki dzięki tej 
radosnej kompozycji, która sprawi, że poczujesz magię Świąt! Składniki roślinne prosto z natury 
łączą się z pełnymi mocy substancjami nawilżającymi, pomagając zadbać o czystość i miękkość 
Twoich dłoni. Kup ten produkt przed nadejściem Świąt zanim będzie za późno!

236 ml  Kod produktu: 31118

CHRISTMAS SPIRIT FOAMING HAND SOAP


