
• Glucósido de decilo: um agente estabilizante que é ideal 
para uma limpeza profunda e suave

• Aloe: ingrediente hidratante e amaciador que  
ajuda a prevenir o ressecamento da pele e contribui para 
umas mãos mais suaves

• Ginkgo biloba: um ingrediente hidratante  
que favorece a sensação de suavidade nas mãos

• Óleos essenciais de laranja, canela e abeto preto: óleos 
essenciais puros e naturais combinados num aroma que 
marca o começo da quadra festiva

INGREDIENTES PRINCIPAIS

• Mistura de óleos essenciais de laranja, canela e abeto 
preto exclusiva da Young Living, combinada com outros 
ingredientes naturais para limpar as mãos

• A espuma instantânea é fácil de ensaboar e enxaguar

• Ingredientes hidratantes que deixam a pele suave e limpa 
com um ligeiro aroma natalício

• Uma fórmula suave ideal para toda a família

• Os ingredientes naturais à base de plantas combinam-se  
para proporcionar uma solução sem substâncias 
agressivas

• Aroma reconfortante e festivo que, em conjunto com 
ingredientes suaves e eficazes, forma uma alternativa 
perfeita aos sabões comerciais

• Suave o suficiente para que possa ser usado com 
regularidade, sem ressecar a pele

• Fórmula não testada em animais e adequada a veganos

• Formulado com ingredientes hidratantes que deixam as 
mãos com uma sensação suave

• Formulado sem parabenos, ftalatos, fragrâncias ou 
pigmentos sintéticos, corantes, sabores  
ou conservantes artificiais

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Coloca espuma nas mãos, esfrega e enxagua bem.

INSTRUÇÕES

Manter fora do alcance das crianças. Apenas para 
uso externo. Evitar o contacto com os olhos. Se ocorrer 
contacto, lavar abundantemente com água fria durante 
vários minutos. Interromper o uso se ocorrer vermelhidão 
ou irritação. Se os sintomas persistirem, entra em contacto 
com o teu médico.

PRECAUÇÕES

Água, glucósido de decilo, álcool denat, óleo de casca 
de Citrus aurantium dulcis*, Cetil hidroxietilcelulose, óleo 
de casca de Cinnamomum zeylanicum*, óleo de folha de 
Picea mariana*, óleo de Cinnamomum cassia, glicerina, 
hidróxido de sódio, extrato de folha de Ginkgo biloba, 
extrato de folha de Camellia sinensis, pó de sumo de 
folha de Aloe barbadensis, tocoferol, óleo de semente de 
Helianthus annuus, ácido cítrico.
Pode conter: benzoato de benzilo**, cinamal**, álcool 
cinamílico**, citral**, citronelol**, cumarina**, eugenol**, 
geraniol**, limoneno**, linalol**

*Óleo essencial 100% puro
**Componentes naturais de óleos essenciais

INGREDIENTES

A maior parte do óleo essencial Orange da Young Living 
provém de laranjas cultivadas nas colinas de Witwatersrand, 
África do sul. A quinta e destilaria cooperativa Amanzi Amahle, 
um parceiro certificado pela garantia de qualidade Seed 
to Seal®, trabalha com produtores locais em toda a região 
para produzir alguns dos óleos essenciais mais populares 
da Young Living. A produção do óleo essencial Orange é, 
praticamente, um processo sem desperdício. As cascas de 
laranja são prensadas a frio para obter o óleo essencial 
e o resto é usado como fruta ou sumo. A casca e a polpa 
também são desidratadas e a parte branca é transformada 
em pectina. O óleo essencial Cinnamon Bark provém da 
casca árvores perenes tropicais destiladas a vapor, nativas 
do Sri Lanka. O aroma alegre e estimulante do óleo essencial 
Orange combinado com o aroma acolhedor do óleo essencial 
Cinnamon Bark e com o aroma terroso do óleo essencial 
Northern Lights Black Spruce dá um aroma que certamente 
criará um espírito festivo.

HISTÓRIA DO PRODUTO

Diverte-te na quadra festiva com esta mistura dos óleos essenciais laranja, canela e 
abeto preto frescos e festivos, exclusiva da Young Living. Este sabão de mãos foi infundido 
com a nossa mistura festiva exclusiva. Deixa as mãos limpas e refresca a pele para que 
possas desfrutar de um banquete com as mãos limpas nesta quadra. Sem substâncias 
agressivas ou ressecantes. Deixa-te levar pelos aromas do natal e desfruta desta mistura 
na tua cozinha ou casa de banho. Ingredientes botânicos de limpeza naturais combinados 
com ingredientes hidrantes poderosos para ajudar a manter as mãos suaves e limpas.  
Adquire já o teu antes que esgote e prepara-te para a quadra festiva.
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CHRISTMAS SPIRIT FOAMING HAND SOAP


