
S E E D L I N G S  B A B Y  LOT I O N  

K Ä Y T T Ö O H J E

Purista pieni määrä voidetta 

käsiisi. Hiero käsiä yhteen, 

jotta voide lämpenee, ja 

hiero voide sitten hellästi 

vauvan ihoon.

A I N E S O S A T

Vesi, kapryyli-/

kapriinitriglyseridi, glyseriini, glyseryylistearaatti, 

kookoskaprylaatti, setearyylialkoholi, glyseryylikaprylaatti, 

ksantaanikumi, selluloosakumi, Pyrus malus (omena) 

-hedelmäuute, Lavandula angustifolia† (laventeli) 

-öljy, glyseryyliundekylenaatti, Astrocaryum murumuru 

(murumuru) -siemenvoi, Mangifera indica (mango) 

-siemenvoi, Theobroma cacao (kaakao) -siemenvoi, 

Carthamus tinctorius (saflori) -siemenöljy, Coriandrum 

sativum† (korianteri) -siemenöljy, Citrus aurantium 

bergamia† (bergamotti) -kuoriöljy (furanokumariiniton), 

Calendula officinalis (samettikukka) -kukkaisuute, 

natriumhydroksidi, Bixa orellana (annatto) -siemenuute, 

Cananga odorata† (tuoksuilangia) -kukkaöljy, Pelargonium 

graveolens† (Geranium) -kukkaöljy, tokoferyyliasetaatti

†100-prosenttisesti puhdas eteerinen öljy

Sisältää kookos-/palmuainesosia

Seedlings Baby Lotion
#20443

Vauvan iho on pehmeä ja sileä, mutta se voi kuivua samoin 

kuin aikuistenkin iho. Kuumat kylvyt, kuiva ilma, ihoa 

ärsyttävät aineet ja muut seikat voivat saada vauvan olon 

epämukavaksi ja ärtyisäksi.

Young Living Seedlings Baby Lotion -kosteusvoide tarjoaa 

avun kuivan ihon aiheuttamiin ongelmiin ja ehkäisee ihon 

kuivumista tulevaisuudessa. Tämä rasvaamaton kosteusvoide 

tukee ihon luontaista kosteussulkua ja imeytyy tasaisesti 

vauvan herkkään ihoon. Se kosteuttaa ihoa ja tekee siitä 

pehmeän ja sileän.

Seedlings Baby Lotion -kosteusvoide on valmistettu ilman 

alkoholia, parabeeneja, synteettisiä hajusteita, keinotekoisia 

värejä tai muita haitallisia aineita. Se koostuu täysin 

kasvipohjaisista ainesosista ja puhtaista eteerisistä öljyistä, 

jotka rauhoittavat vauvaa miedolla ja miellyttävällä tuoksulla.

E D U T  J A  O M I N A I S U U D E T

• Varta vasten vauvan herkälle iholle suunniteltu mieto ja 

hellä koostumus

• Ehkäisee kuivumista rauhoittamalla ja kosteuttamalla ihoa

• Rasvaamaton koostumus, joka imeytyy tasaisesti ihoon

• Kosteuttaa ihoa ja tekee siitä pehmeän ja sileän

• Valmistettu kasvipohjaisista, luonnosta peräisin olevista 

ainesosista

• Miedosti hajustettu 100-prosenttisen puhtailla eteerisillä 

öljyillä

• Dermatologisesti testattu ja hypoallergeeninen

• Vegaaninen koostumus

• Valmistettu ilman alkoholia, parabeeneja, ftalaatteja, 

petrokemikaaleja, eläinpohjaisia ainesosia, synteettisiä 

säilöntäaineita, synteettisiä hajusteita tai synteettisiä 

väriaineita
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