
• Dekylglukosid: ett stabiliseringsmedel som passar 
utmärkt för att skonsamt och effektivt rengöra huden

• Aloe vera: en fuktgivande, hudvårdande ingrediens som  
bidrar till att händerna blir mjuka och inte torkar ut

 

• Ginkgo biloba: en fuktgivande  
ingrediens som främjar mjuka händer

• Eteriska oljor av apelsin, kanel och svartgran: rena och 
naturliga eteriska oljor har kombinerats för att skapa en 
doft som signalerar att julen är här

HUVUDINGREDIENSER

• En exklusiv Young Living-blandning av eterisk apelsin-, 
kanel- och svartgransolja kombineras med andra naturliga 
ingredienser som rengör händerna

• Löddret gör det enkelt att tvåla in och skölja händerna

• Återfuktande ingredienser gör huden mjuk och ren med  
en mild doft av jul

• En skonsam tvål som passar hela familjen

• Naturliga och växtbaserade ingredienser har kombinerats i 
en tvål utan skadliga ämnen

• En behaglig doft av jul och skonsamma men verksamma 
ingredienser bildar ett perfekt alternativ till vanliga tvålar

• Skonsam nog att användas regelbundet utan att torka ut 
huden

• Vegansk och har inte testats på djur

• Innehåller återfuktande ingredienser som gör händerna 
mjuka

• Utformad utan parabener, ftalater, syntetiska 
doftämnen, syntetiska färgämnen, smakämnen och 
konserveringsmedel

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Tryck ut lite skum på händerna, löddra tvålen och skölj noga.

ANVISNINGARFörvaras oåtkomligt för barn. Endast för utvärtes bruk.  
Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen ska 
du skölja noga med rent, kallt vatten i flera minuter. Använd 
inte produkten om rodnad eller irritation uppstår. Kontakta 
läkare om symptomen kvarstår.

VARNING

Vatten, dekylglukosid, alkoholdenat, Citrus aurantium 
dulcis-skalolja*, cetyl-hydroxyetylcellulosa, Cinnamomum 
zeylanicum-olja*, Picea mariana-olja*, Cinnamomum 
cassia-olja, glycerin, natriumhydroxid, Ginkgo biloba-
bladextrakt, Camellia sinensis-bladextrakt, Aloe 
barbadensis-bladjuicepulver, tokoferol, Helianthus annuus-
fröolja, citronsyra.
Kan innehålla: bensylbensoat**, cinnamal**, 
kanelalkohol**, citral**, citronellol**, kumarin**, eugenol**, 
geraniol**, limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

INGREDIENSER

Det mesta av Young Livings eteriska apelsinolja kommer 
från apelsiner som odlas på kullarna vid Witwatersrand i 
Sydafrika. Vår Seed to Seal®-certifierade samarbetspartner 
Amanzi Amahle Cooperative Farm and Distillery samarbetar 
med regionala jordbrukare för att producera några av Young 
Livings mest populära eteriska oljor. Produktionen av eterisk 
apelsinolja har i princip noll avfall. Apelsinskalen kallpressas 
till eterisk olja och resten av apelsinen används som frukt eller 
till juice. Skalet och fruktköttet torkas och kärnorna används 
till pektin. Eterisk kanelolja ångdestilleras från ett tropiskt 
städsegrönt träd som kommer från Sri Lanka. Den friska 
och energigivande apelsinoljan kombineras med den varma 
kaneloljan och den rogivande oljan Northern Lights-svartgran 
för att skapa en härlig juldoft.

PRODUKTBAKGRUND

Sprid en underbar julkänsla i hemmet med Young Livings exklusiva juldoftande blandning 
av apelsin, kanel och svartgran! Den skonsamma och effektiva tvålen är berikad med 
vår unika julblandning och rengör och fräschar upp huden så att du kan gå tillbaka till 
julbordet med rena händer utan några starka och uttorkande ämnen. Sprid julstämningen 
i köket och badrummet och låt den festliga blandningen av dessa dofter väcka minnen 
av gångna jular. Rengörande, växtbaserade ingredienser har kombinerats med 
verkningsfulla och återfuktande ingredienser för att göra händerna mjuka och rena.  
Skaffa en i god tid före jul innan den tar slut!
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CHRISTMAS SPIRIT FOAMING HAND SOAP


