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

A N V Ä N D N I N G 

Tryck ut en liten mängd i 

händerna. Gnugga ihop 

händerna för att värma 

lotionen och massera 

försiktigt in i barnets hud.

I N G R E D I E N S E R

Vatten, Kapryliska/

kapriniska triglycerider, Glycerin, Glycerylstearat, 

Kokoskaprylat, Cetearylalkohol, Glycerylkaprylat, 

Xantangummi, Cellulosagummi, Extrakt av frukter från 

Pyrus malus (äpple), Olja av Lavandula angustifolia† 

(lavendel), Glycerylundecylenat, Smör av frön från 

Astrocaryum murumuru (murumuru), Smör av frön från 

Mangifera indica (mango), Smör av frön från Theobroma 

cacao (kakao), Olja av frön från Carthamus tinctorius 

(safflor), Olja av frön från Coriandrum sativum† (koriander), 

Olja av skal från Citrus aurantium bergamia† (bergamott) 

(furokumarinfri), Extrakt av blommor från Calendula 

officinalis (ringblomma), Natriumhydroxid, Extrakt av frön 

från Bixa orellana (annattoträd), Olja av blommor från 

Cananga odorata† (ylang ylang), Olja av blommor från 

Pelargonium graveolens† (geranium), Tokoferylacetat

†100 % ren eterisk olja

Innehåller kokosnöt-/palmingredienser

Seedlings Baby Lotion
#20443

Trots att spädbarn är kända för sin gosiga mjukhet, kan torr 

hud påverka dem precis som vuxna. Varma bad, torr luft, 

irriterande substanser och andra faktorer kan göra att barnet 

känner obehag och kinkar.

Motverka effekterna av torr hud och förhindra torrhet 

i framtiden med Young Living Seedlings Baby Lotion. 

Fuktighetskrämen stöttar hudens fuktspärr, den absorberas 

lätt av barnets ömtåliga hud eftersom den inte är fettig och 

den lämnar huden återfuktad, mjuk och smidig.

Seedlings Baby Lotion tillverkas utan alkohol, parabener, 

syntetiska dofter, konstgjorda färgämnen och andra 

oönskade ingredienser. Den innehåller 100 procent 

växtbaserade ingredienser och rena eteriska oljor som lugnar 

barnet med sina ljusa, fridfulla doft.

F Ö R D E L A R  O C H  E G E N S K A P E R

• En mild, skonsam blandning som utvecklats speciellt för 

den känsliga huden på spädbarn

• Förhindrar uttorkning genom att lindra och återfukta 

huden

• En blandning som lätt absorberas av huden eftersom den 

inte är fet

• Lämnar huden återfuktad, mjuk och len

• Med växtbaserade, naturliga ingredienser

• Lätt parfymerad med 100 procent rena eteriska oljor

• Dermatologiskt testad, ej allergiframkallande

• Passar veganer

• Krämen är fri från alkohol, parabener, ftalater, 

petrokemikalier, animaliska ingredienser, syntetiska 

konserveringsmedel, syntetiska dofter och syntetiska 

färgämnen
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