
Produktbeskrivning 

Young Livings läppbalsam har växtbaserade 
ingredienser kombinerat med Young Living 
Therapeutic Grade™ (YLTG) eteriska oljor som 
stimulerar både läppar och sinnen.

Produktberättelse

Många använder ansiktsbehandlingar, 
ansiktsskrubb, antirynkkräm och många andra 
produkter för att få en frisk, strålande hud. Men 
när all uppmärksamhet riktas mot en frisk hud 
kan läpparna ofta glömmas bort.
Huden på läpparna är tunn jämfört med huden 
i ansiktet, och läpparna har inte heller det lager 
av kroppsoljor som håller huden mjuk och frisk. 
Därför är det viktigt att använda Young Livings 
tre läppbalsamer varje dag för att skydda och 
vårda läpparna.

Produkter:

+ Cinnamint™ Lip Balm är rik på 
växtingredienser som återfuktar torra, nariga 
läppar och skyddar dem från extrem värme 
och kyla.

+ Lavender Lip Balm har lavendeloljans 

lugnande egenskaper, och reparerar och 
fuktar torra läppar.

 + Grapefruit Lip Balm är ett lätt och 
uppfriskande tillskott till daglig läppvård 
som hjälper till att förhindra uttorkning.

Huvudfördelar

Med Young Livings läppbalsam kan du hålla 
läpparna friska på ett naturligt sätt. Vitamin E, 
jojobaolja och vargbärsolja håller läpparna mjuka 
och lena, och de eteriska oljorna ger näring och 
en uppfriskande effekt.

Användning

Applicera rikligt för att förebygga, fukta och 
lindra torra läppar.

Visste du att...?

+ Läpparna har inga oljekörtlar, vilket gör att 
de torkar ut naturligt. + Kosmetika och vanliga 
läppbalsam/läppstift innehåller kemikalier 
som petroleum, vilket gör att läpparna lätt kan 
bli fnasiga. + De konstgjorda smakämnen som 
används i smaksatt läppbalsam kan göra 
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läpparna känsliga och torra, och kan till och 
med orsaka allergi.

Vad gör den här produkten unik?

Vi har arbetat hårt med att ta fram läppbalsam 
med naturliga ingredienser som jojobaolja, 
vargbärsolja, nyponolja och vitamin E. Alla 
läppbalsamer innehåller också YLTG eteriska 
oljor som ger läpparna näring och fukt och gör 
att de känns fräscha.

Huvudingredienser

+ Jojobaolja är känd för sina mjukgörande 

egenskaper som kan hindra läpparna från att torka 

ut.

+ Vargbärsolja fuktar och vårdar huden.

+ Nyponolja är perfekt för att bevara hudens 

naturliga fuktbalans.

+ Vitamin E är en legendarisk antioxidant som är en 

viktig beståndsdel i läppbalsamets bas.

+ Pepparmyntolja ger huden energi och nytt liv.

+ Kanelolja är en utmärkt antioxidant.

+ Lavendelolja är lenande och ger huden näring.

+ Grapefruktolja är lätt och uppfriskande för trötta 

och torra läppar.

Obs!

Forskning visar* att andelen eterisk grapefruktolja 

i Grapefruit Lip Balm inte utgör någon fara för 

fotosensitivitet. Young Living har också genomfört 

egen fotosensitivitetstestning som stöder denna 

forskning. *IFRA (International Fragrance Research 

Association)”
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