
• Kermainen ja kevyt koostumus iholla

• Hohtava ja runsaspigmenttinen keskipeittävä tai 
peittävä lopputulos

• Ei korosta ryppyjä eikä hilseile

• Eläinystävällinen

• Vegaaninen

• Tekee ihosta tasaisemman värisen ja vähentää ihon 
punotusta 

• Puhtaan kauneuden standardit tarkoittavat, että 
meikeissä ei ole klooria, sulfaatteja, flataatteja, 
mineraaliöljyjä, eläinperäisiä ainesosia, synteettisiä 
väriaineita tai hajusteita

Kasvipohjaiset polymeerit suojaavat ja kosteuttavat 
ihoa sekä auttavat luomaan iholle pehmeän ja tasaisen 
lopputuloksen.

Teepuun eteerisellä öljyllä on puhdistavia ominaisuuksia.

Ruusumyrtin eteerinen öljy häivyttää näppyjä ja edistää 
ihon terveyttä.

OMINAISUUDET JA EDUT

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

Korostaa, kirkastaa ja peittää! Luonnosta peräisin olevista 
ainesosista valmistettu Savvy Minerals® Liquid Concealer 
häivyttää näppyjä, tummia silmänaluksia ja ihon 
epäpuhtauksia. Tämä peiteaine, jolla saa keskipeittävän 
tai peittävän lopputuloksen, tasoittaa ja kosteuttaa ihoa. 
Kermaisen ja kevyen koostumuksensa ansiosta peitevoide 
näyttää iholla luonnolliselta. Se ei korosta ryppyjä eikä se 
myöskään paakkuunnu tai hilseile. Young Livingin eteerisen 
Manuka-öljyn ansiosta peiteaine vähentää näppyjen 
näkyvyyttä. Anna ihollesi sen ansaitsemaa huomiota Savvy 
Minerals Liquid Concealerilla!

Tuotteen koko 5 ml

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Savvy Minerals by Young Living -meikeillä voit olla osa UUTTA 
puhtaan kauneuden liikettä. Enää sinun ei tarvitse laittaa 
ihollesi kovia kemikaaleja sisältäviä tuotteita. Nestemäisessä 
peitevoiteessamme ei ole klooria, sulfaatteja, flataatteja, 
mineraaliöljyjä, eläinperäisiä ainesosia, synteettisiä väriaineita 
tai hajusteita. Savvy Minerals by Young Living Liquid 
Concealer -peitevoiteella voit olla kaunis huoletta.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT



Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä peiteainetta 
suoraan näpyille tai muille ihon epäpuhtauksille 
ja levitä sormia, sientä tai harjaa käyttäen. 
Häivyttääksesi tummia silmänaluksia, levitä 
3 pistettä silmien alle. Levitä ulospäin.

AINESOSAT

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
Vain ulkoiseen käyttöön.

VAROITUKSET

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

TUOTEKOODIT 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

KÄYTTÖEHDOTUS

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Ainesosat: vesi, C15-19 -alkaani, polyglyseroli-10 
penta-isostearaatti, polyglyseroli-6 polyrisinolaatti, 
polyglyseroli-3 diisostearate -emulgaattori, lauroyl-
lysiini, kookosalkaanit, selluloosa, polyglyseroli-2 
isostearaatti, disteardimonium hectorite, natriumkloridi, 
glyseriini, bentsyylialkoholi, kaliumsorbaatti, 
alumiinioksidi, kookoskaprylaatti/kapraatti, Persea 
gratissima (avokado) -öljy, Helianthus annuus 
(auringonkukka) -siemenöljy, Melaleuca alternifoliam 

(teepuu)* -lehtiöljy, Leptospermum scoparium 
(ruusumyrtti)* -lehti/juuriöljy, tokoferoli

Saattaa sisältää: titaanidioksidi (Cl 77891), 
rautaoksidi (Cl 77492), rautaoksidi (Cl 77491), 
rautaoksidi (Cl 77499)

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
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