
• Decil glucozid: un agent stabilizator ideal pentru  
o curățare delicată și temeinică 

• Aloe: un ingredient hidratant care e benefic pentru  
piele și previne uscarea mâinilor. 

• Ginkgo biloba: un ingredient hidratant care catifelează 
mâinile 

• Uleiurile esențiale de portocale, scorțișoară și molid 
negru: uleiuri esențiale naturale și pure, combinate într-o 
aromă care semnalează începutul sezonului festiv 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

• Amestec exclusiv Young Living din uleiuri esențiale de 
portocale, scorțișoară și molid negru și alte ingrediente 
naturale pentru niște mâini curate. 

• Datorită faptului că săpunul produce spumă instant, este 
mult mai ușor să îți cureți mâinile cu spumă

• Ingredientele hidratante lasă pielea curată și catifelată cu 
un miros ușor de sărbători de iarnă. 

• Formulă delicată care este minunată pentru întreaga 
familie 

• Ingrediente naturale, pe bază de plante care sunt 
amestecate pentru o soluție fără substanțe dure

• Acest săpun cu un miros reconfortant, festiv și delicat și cu 
ingrediente eficiente, e alternativa perfectă la săpunurile 
comerciale. 

• E îndeajuns de delicat pentru a fi utilizat în mod regulat, 
fără a usca pielea 

• Are o formulă vegană, netestată pe animale 

• Formulat cu ingrediente hidratante care îți catifelează 
mâinile 

• Formulat fără parabeni, ftalați, parfumuri, culori, arome 
sau conservanți artificiali. 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Pune spumă pe mâini, spală-le și apoi clătește-le bine. 

INSTRUCȚIUNI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern.  
Evită contactul cu ochii. Dacă apare contactul, spală ochii 
cu apă curată și rece timp de câteva minute. Întrerupe 
utilizarea produsului în cazul în care apar iritații.  
 Dacă simptomele persistă, contactează-ți medicul.

AVERTISMENTE

Apă, decil glucozid, alcool denat, ulei de coji de citrus 
aurantium dulcis*, cetil hidroxietilceluloză, ulei de scoarță 
de cinnamomum zeylanicum *, ulei de frunze de Picea 
mariana *, ulei de cassia Cinnamomum, glicerină, hidroxid 
de sodiu, extract de frunze de Ginkgo biloba, extract de 
frunze de Camellia sinensis, pulbere de suc de frunze de 
aloe barbadensis, tocoferol, ulei de semințe Helianthus 
annuus, acid citric.Poate conține: benzoat de benzil **, 
Cinnamal **, alcool cinamic **, Citral **, Citronellol **, 
Coumarin **, Eugenol **, Geraniol **, Isoeugenol **, 
Limonen **, Linalool **

* Ulei esențial 100% pur 
**Constituenți naturali ai uleiurilor esențiale

INGREDIENTE 

Cea mai mare parte a uleiului esențial Orange de la Young 
Living vine de la portocalele crescute pe dealurile din 
Witwatersrand, Africa de Sud.  Ferma și distileria cooperativă 
Amanzi Amahle e un partener certificat Seed to Seal®, care 
lucrează cu cultivatorii locali din întreaga regiune pentru 
a produce unele dintre cele mai populare uleiuri esențiale 
ale Young Living. Producția uleiului esențial de portocale nu 
generează deșeuri.  Cojile de portocală sunt presate la rece 
pentru uleiul esențial, iar portocalele rămase sunt folosite 
pentru sucul sau fructul lor.  Pielița, pulpa și miezul sunt, de 
asemenea, uscate, iar miezul este utilizat pentru pectină. 
Uleiul esențial Cinnamon Bark vine din scoarța distilată 
cu aburi a arborelui tropical, originar din Sri Lanka.  Uleiul 
esențial, energizant și senin de portocale se îmbină cu căldura 
uleiului de scorțișoară și cu aroma echilibrantă a uleiului 
de molid negru Northern Lights, pentru a crea o atmosferă 
demnă de spiritul sărbătorilor de iarnă. 

CONTEXTUL PRODUSULUI

Împodobește-ți încăperile și bucură-te de sezonul festiv cu acest amestec proaspăt de portocale, 
scorțișoară și molid negru, exclusiv de la Young Living!  Acest săpun de mâini blând și eficient este 
infuzat cu amestecul nostru festiv, care curăță mâinile și reîmprospătează pielea, astfel încât să 
poți reveni la toate mâncărurile festive, cu mâinile curate și catifelate.  Bucură-te de o atmosferă 
festivă în bucătăria și băile tale, unde amestecul vesel al acestor arome de sărbătoare va evoca 
spiritele Crăciunului din trecut, prezent și viitor! Produsele botanice de curățare se combină 
cu ingrediente hidratante puternice pentru a menține mâinile moi și curate. Ia-l la timp pentru 
sezonul festiv, înainte de epuizarea stocurilor! 
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