
• Lengva kreminė formulė, sukurianti glotnumo įspūdį

• Sodrūs, švytintys pigmentai sukuria apimtį (nuo 
vidutinės iki pilnos)

• Nelieka linijų ar gaminio likučių

• Netestuota su gyvūnais

• Veganiškas gaminys

• Sumažina odos raudonį, oda atrodo glotnesnė 

• NAUJAS natūralaus grožio standartas reiškia, kad 
sudėtyje nėra chloro, sulfatų, ftalatų, mineralinio 
aliejaus, gyvūninės kilmės ingredientų, sintetinių 
kvapiklių ar sintetinių dažiklių

Švelniai veikiantys augaliniai polimerai drėkina odą ir ji 
padengiama tolygiai.

Arbatmedžių eterinis aliejus pasižymi valomosiomis 
savybėmis.

Sudėtyje esantis šluotinių sėklučių eterinis aliejus sumažina 
odos dėmeles ir skatina sveikos odos išvaizdą.

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

Išraiškingiau, skaisčiau, nepriekaištingiau! Pagaminta iš 
natūraliai išgautų ingredientų, skysta maskavimo priemonė 
„Savvy Minerals® Liquid Concealer“ padeda paslėpti dėmeles, 
pašviesinti paakius ir paslėpti bet kokius odos netobulumus. 
Padengiama pageidaujama apimtis – nuo vidutinės iki 
pilnos. Galite tepti pakartotinai keliskart. Be to, ši maskavimo 
priemonė glotnina ir drėkina odą. Lengva kreminė formulė 
užtikrina sklandų priemonės paskirstymą ir natūralų įspūdį – be 
nepageidaujamų produkto likučių ar linijų. Be to, sudėtyje yra 
„Young Living“ šluotinių sėklučių eterinio aliejaus, kuris sumažina 
matomas odos dėmeles. Palepinkite savo odą, naudodami 
skystą maskavimo priemonę „Savvy Minerals Liquid Concealer“.

Prekės dydis 5 ml

„SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER“

Naudodami „Savvy Minerals by Young Living“ linijos 
gaminius, neabejokite, jog jie sukurti laikantis NAUJO 
natūralaus grožio standarto. Tai reiškia, jog ant odos 
netepate produktų su kenksmingais ingredientais. 
Ši skysta maskavimo priemonė sukurta laikantis 
natūralaus grožio standarto, t. y. sudėtyje nėra chloro, 
sulfatų, ftalatų, mineralinio aliejaus, gyvūninės kilmės 

PRODUKTO INFORMACIJA

ingredientų, sintetinių kvapiklių ar sintetinių dažiklių. 
Atrodykite nepriekaištingai, naudodami skystą 
makiažo maskavimo priemonę „Savvy Minerals by 
Young Living Liquid Concealer“.



Gerai suplakite prieš naudojimą. Tepkite 
maskuojamąją priemonę tiesiai ant dėmelių ar 
odos nelygumų ir pirštų galiukais, kempinėle ar 
makiažo šepetėliu tolygiai padenkite odą. Kad 
paslėptumėte tamsius paakius, užtepkite 3 taškus 
po akimis, susikoncentruodami ties tamsesnėmis 
vietomis. Paskirstykite tepdami link išorės.

INGREDIENTAI

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui.

ĮSPĖJIMAI

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

PRODUKTŲ KODAI 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

„SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER“

Vanduo, C15-19 alkanas, poliglicerilo-10 
pentaizostearatas, poliglicerilo-6 poliricinoleatas, 
poliglicerilo-3 dizostearatas, lauroilo lizinas, kokoso 
alkanai, celiuliozė, poliglicerilo-2 izostearatas, 
disteardimonium hektoritas, natrio chloridas, glicerinas, 
benzilo alkoholis, natrio sorbatas, aliuminio oksidas, 
kokokaprilatas/kapratas, Persea gratissima (avokadų) 
aliejus, Helianthus annuus (saulėgrąžų) sėklų aliejus, 
Melaleuca alternifoliam (arbatmedžių)* lapų aliejus, 

Leptospermum scoparium (Manuka/šluotinių 
sėklučių)* šakelių/lapų aliejus, tokoferolis

Sudėtyje gali būti: titano dioksido (Cl 77891), 
geležies oksidų (Cl 77492), geležies oksidų (Cl 
77491), geležies oksidų (Cl 77499)

* 100 % grynas eterinis aliejus
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