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

K A I P  N A U D O T I

Į delnus išspauskite šiek 

tiek priemonės. Sušildykite 

losjoną patrindami delnus 

vieną į kitą ir švelniai 

masažuokite kūdikio odelę.

S U D Ė T I S

Vanduo, oktano / dekano 

trigliceridas, glicerinas, 

glicerolio stearatas, kokoso ir oktano rūgščių esteris, 

cetearilo alkoholis, glicerolio oktanoatas, ksantano derva, 

karboksimetilceliuliozė, Pyrus malus (naminės obels) vaisių 

ekstraktas, Lavandula angustifolia† (tikrųjų levandų) aliejus, 

glicerolio ir undecileno rūgšties esteris, Astrocaryum 

murumuru (murumuru) sėklų sviestas, Mangifera indica 

(indinių mangų) sėklų sviestas, Theobroma cacao (tikrųjų 

kakavmedžių) pupelių sviestas, Carthamus tinctorius 

(dažinių dygminų) sėklų aliejus, Coriandrum sativum† 

(blakinių kalendrų) sėklų aliejus, Citrus aurantium 

bergamia† (bergaminių citrinmedžių) žievės aliejus 

(sudėtyje nėra furokumarino), Calendula officinalis 

(vaistinių medetkų) žiedų ekstraktas, natrio hidroksidas, 

Bixa orellana (dažinės urlijos) sėklų ekstraktas, Cananga 

odorata† (kvapiųjų kanangų) žiedų aliejus, Pelargonium 

graveolens† (maloniųjų pelargonijų) žiedų aliejus, 

tokoferilo acetatas

†100 % grynas eterinis aliejus

Sudėtyje yra iš kokosų ar palmių išgautų ingredientų.

Seedlings Baby Lotion
#20443

Nors kūdikių odelė laikoma švelnumo ir minkštumo simboliu, 

mažyliai, taip pat kaip suaugę, kenčia dėl sausos odos. Karšto 

vandens vonios, sausas patalpų oras, įvairūs dirgikliai ir kiti 

veiksniai sausina jūsų kūdikio odą, dėl to jis gali pasijusti 

nepatogiai ir suirzti.

Kovokite su sausos odos keliamais rūpesčiais ir išvenkite 

jų ateityje pasitelkę priemonę Young Living Seedlings 

Baby Lotion. Šis neriebus, odos drėgmės barjero funkciją 

palaikantis drėkinamasis losjonas lengvai įsigeria į jautrią 

kūdikio odą – ji bus sudrėkinta, švelni ir glotni.

Losjono Seedlings Baby Lotion sudėtyje nėra alkoholio, 

parabenų, sintetinių kvepalų, dirbtinių dažų ar kitų 

nepageidautinų sudėtinių dalių. Jis gaminamas iš visiškai 

augalinių ingredientų ir grynų eterinių aliejų, kurių švelnus 

kvapas nuramins jūsų mažylį.

N A U D A  I R  S A V Y B Ė S

• Švelni, nedirginanti sudėtis, sukurta specialiai jautriai 

kūdikių odai.

• Ramina ir drėkina, apsaugo nuo išsausėjimo.

• Neriebus losjonas lengvai įsigeria.

• Oda lieka sudrėkinta, švelni ir glotni.

• Natūralūs, augaliniai ingredientai.

• Sudėtyje esantys visiškai gryni eteriniai aliejai priemonei 

suteikia švelnų kvapą.

• Dermatologų patikrinta ir hipoalergeniška priemonė.

• Tinka veganams.

• Sudėtyje nėra alkoholio, parabenų, ftalatų, naftos 

produktų, gyvulinės kilmės ingredientų, sintetinių 

konservantų, kvepalų ar dažų.
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