
• Krémové, lehké složení vytvořené pro hladké zakončení

• Zářivé a bohaté pigmenty pro střední až plné krytí

• Neslije se do linek, nevytvoří tlustou vrstvu a nebude se 
olupovat

• Není testován na zvířatech

• Vhodný pro vegany

• Pomáhá s vyhlazením pleti, zatímco omezuje vzhled 
začervenání 

• NOVÁ norma čisté krásy znamená, že produkt 
neobsahuje chlór, sulfáty, ftaláty, minerální oleje, 
složky získané ze zvířat, syntetické vonné látky ani 
syntetická barviva

Samovyhlazovací polymery na rostlinné bázi pomáhají 
zvýšit hydrataci pleti pro vytvoření hladkého zakončení.

Esenciální olej z kajeputu má čisticí vlastnosti.

Esenciální olej z balmínu omezuje vzhled nedokonalostí 
a podporuje zdravě vypadající pleť.

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

HLAVNÍ SLOŽKY

Zvýrazňuje, rozjasňuje a zakrývá! Náš tekutý korektor Savvy 
Minerals® Liquid Concealer, který je vyrobený z čistých, 
přirozeně získaných složek, pomáhá zakrýt pupínky, zesvětlit 
vzhled kruhů pod očima a skrýt nedokonalosti. Tento tekutý 
korektor se středním až plným krytím má vrstvitelné složení 
a také vyhlazuje a hydratuje pleť. Jeho krémové, lehké složení 
se snadno roztírá a vytváří přírodní vzhled, který se neslije do 
linek, nevytvoří tlustou vrstvu a nebude se olupovat. A navíc 
obsahuje esenciální olej z balmínu od Young Living na pomoc 
s omezením nedokonalostí pleti. Dopřejte vaší pleti trochu lásky 
díky tekutému korektoru Savvy Minerals Liquid Concealer!

Velikost produktu 5 ml

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Díky Savvy Minerals by Young Living se můžete spolehnout 
na to, že jste součástí NOVÉ normy čisté krásy, což 
znamená, že na vaši pleť nenanášíte škodlivé látky. Náš 
tekutý korektor, který pomáhá vymezit trend produktů 
čisté krásy, neobsahuje chlór, sulfáty, ftaláty, minerální 
oleje, složky získané ze zvířat, syntetické vonné látky 

PŮVOD PRODUKTU

ani syntetická barviva. Užijte si krásu a čistotu díky 
tekutému korektoru Savvy Minerals by Young Living 
Liquid Concealer.
 



Před použitím řádně protřepejte. Naneste 
korektor přímo na vady nebo nedokonalosti 
pleti a rozetřete konečky prstů, houbičkou nebo 
štětcem. Abyste zakryli tmavé kruhy, naneste 
3 tečky pod oči a zaměřte se na oblast, kde je 
barva nejtmavší. Rozetřete směrem ven.

SLOŽENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější 
použití.

VAROVÁNÍ

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

KÓDY PRODUKTŮ 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Voda, C15-19 Alkane, Polyglyceryl-10 pentaisostearate, 
Polyglyceryl-6 polyricinoleate, Polyglyceryl-3 
diisostearate, Lauroyl lysine, kokosové alkany, 
celulóza, Polyglyceryl-2 isostearate, Disteardimonium 
hectorite, chlorid sodný, glycerin, benzyl alcohol, 
sorban draselný, oxid hlinitý, koko-kaprilát/kaprát, 
olej z avokáda (Persea gratissima), olej ze semínek 
slunečnice (Helianthus annuus), olej z listů kajeputu 

(Melaleuca alternifolia*), olej z větví/listů balmínu 
(Leptospermum scoparium*), tokoferol

Může obsahovat: oxid titaničitý (CI 77891), oxidy 
železa (CI 77492), oxidy železa (CI 77491), oxidy 
železa (CI 77499)

*100% čistý esenciální olej

Light 1

Light 2

Medium 1

Medium 2

Light 1

Light 2

Medium 1

Medium 2

Light 2

Medium 1

Medium 2

Dark 1

Medium 1

Medium 2

Dark 1

Dark 2


