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

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

Knijp een kleine hoeveelheid in je handen. Wrijf handen 

tegen elkaar om de lotion te verwarmen en masseer dan 

zachtjes in de huid van de baby.

I N G R E D I Ë N T E N

Water, Capryl/capillaire triglyceride, Glycerine, Glyceryl 

stearaat, Cocokaprylaat, Cetearylalcohol, Glyceryl 

caprylaat, Xanthaangom, Cellulosepitmeel, Pyrus malus 

(Appel) fruitextract, Lavandula angustifolia† (Lavendel) 

olie, Glyceryl undecylenate, Astrocaryum murumuru 

(Murumuru) zaadboter, Mangifera indica (Mango) 

zaadboter, Theobroma cacao (Cocoa) zaadboter, 

Carthamus tinctorius (Saffloer) zaadolie, Coriandrum 

sativum† (Koriander) zaadolie, Citrus aurantium bergamia† 

(Bergamot) schilolie (bevat geen Furocoumarinen), 

Calendula officinalis (Goudsbloem) bloemextract, 

Natriumhydroxide Bixa orellana (Achiote) zaadextract, 

Cananga odorata† (Ylang ylang) bloemolie, Pelargonium 

graveolens† (Geranium) bloemolie, Tocoferylacetaat

†100% pure essentiële olie

Bevat ingrediënten met kokos/palmolie

Pelargonium graveolens† (muškát), tocopheryl acetate

† 100% čistý esenciální olej

Obsahuje kokosové/palmové ingredience

Seedlings Baby Lotion
#20443

Iedereen denkt bij baby’s aan een superzacht huidje, maar 

ook baby’s kunnen net als volwassenen last hebben van een 

droge huid. Hete baden, droge lucht, irritatie en andere 

factoren kunnen de huid van je baby oncomfortabel aan 

laten voelen.

Ga de strijd aan met de effecten van een droge huid en 

voorkom uitdroging in de toekomt met Young Living 

Seedlings Baby Lotion. Deze niet-vette moisturiser 

ondersteunt de hydratatiefunctie en absorbeert soepel in de 

gevoelige huid van je baby, voor een gehydrateerde, zachte, 

soepele huid.

Seedlings Baby Lotion is gemaakt zonder alcohol, 

parabenen, kunstmatige geurstoffen, kunstmatige 

kleurstoffen of andere niet gewenste ingrediënten en is 

geformuleerd met 100 procent plantaardige ingrediënten en 

pure essentiële oliën om jouw kleintje te verwennen met een 

lichte, kalmerende geur.

V O O R D E L E N  E N  E I G E N S C H A P P E N

• Met een milde, zachte formule speciaal voor de gevoelige 

kinderhuid

• Voorkomt uitdroging door de huid te kalmeren en 

hydrateren

• Met een niet-vette formule die soepel wordt 

geabsorbeerd door de huid

• Voor een gehydrateerde, zachte en soepele huid

• Gemaakt met plantaardige, natuurlijk verkregen 

ingrediënten

• Licht geparfumeerd met 100 procent pure essentiële oliën

• Dermatologisch getest en hypo-allergeen

• Geschikt voor vegans

• Geformuleerd zonder alcohol, parabenen, ftalaten, 

petrochemische producten, ingrediënten van dierlijke 

oorsprong, synthetische conserveermiddelen, 

synthetische geuren of synthetische kleurstoffen
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