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

M O D  D E 
U T I L I Z A R E

Strângeți recipientul și 

aplicați o cantitate mică 

în palme. Frecați palmele 

pentru a încălzi loțiunea 

și masați-o ușor pe pielea 

bebelușului.

I N G R E D I E N T E 

apă, trigliceride caprilice/

caprice, glicerină, stearat de gliceril, coco-caprilat, alcool 

cetil-stearil, caprilat de gliceril, gumă xantan, gumă de 

celuloză, extract din fructe de Pyrus malus (măr), ulei 

esențial de Lavandula angustifolia† (lavandă), undecilenat 

de gliceril, unt din semințe de Astrocaryum murumuru 

(murumuru), unt din semințe de Mangifera indica 

(mango), unt din semințe de Theobroma cacao (cacao), 

ulei din semințe de Carthamus tinctorius (șofran), ulei din 

semințe de Coriandrum sativum† (coriandru), ulei din 

coajă de Citrus aurantium bergamia† (bergamotă) (fără 

furocumarină), extract din flori de Calendula officinalis 

(gălbenele), hidroxid de sodiu, extract din semințe de 

Bixa orellana (annatto), ulei din flori de Cananga odorata† 

(ylang-ylang), ulei din flori de Pelargonium graveolens† 

(mușcată, acetat de tocoferil

†Ulei esențial pur 100%

Conține ingrediente din cocos/palmier

Seedlings Baby Lotion
#20443

Deși pielea moale și catifelată a bebelușilor este proverbială, 

pielea uscată îi poate afecta și pe cei mici, la fel ca pe cei 

mari. Băile calde, aerul uscat, substanțele iritante și alți 

factori agresivi îi pot da bebelușului senzația de disconfort, 

făcându-l să fie agitat și neliniștit.

Acum poți combate efectele pielii uscate și poți preveni 

deshidratarea pielii pe viitor cu Young Living Seedlings 

Baby Lotion. Această loțiune hidratantă non-grasă sprijină 

funcția de barieră împotriva deshidratării pielii și se absoarbe 

cu ușurință în pielea delicată a bebelușului tău, lăsând-o 

hidratată, moale și catifelată.

Fără alcool, parabeni, parfumuri sintetice, coloranți artificiali 

și alte ingrediente nedorite, Seedlings Baby Lotion este 

formulată în proporție de 100% din ingrediente pe bază de 

plante și uleiuri esențiale pure, pentru a-l liniști pe micuțul tău 

cu un parfum ușor, cu efect calmant.

B E N E F I C I I  I  C A R A C T E R I S T I C I

• Utilizează o formulă ușoară și delicată, dezvoltată special 

pentru pielea sensibilă a bebelușilor

• Calmează și hidratează pielea, prevenind uscarea

• Are o formulă non-grasă care se absoarbe cu ușurință în 

piele

• Lasă pielea hidratată, moale și catifelată

• Realizată din ingrediente de origine naturală, pe bază de 

plante

• Parfumată delicat cu uleiuri esențiale 100% pure

• Testată dermatologic și hipoalergenică

• Compatibilă cu stilul de viață vegan

• Formulată fără alcool, parabeni, ftalați, substanțe 

petrochimice, ingrediente de origine animală, conservanți 

sintetici, parfumuri sintetice sau coloranți sintetici
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