
• Romige, lichtgewichte formule samengesteld voor een 
egale finish

• Voor medium tot volledige dekking

• Hoopt zich niet op in fijne lijntjes

• Niet getest op dieren

• Geschikt voor veganisten

• Helpt de huid er gladder uit te zien en vermindert rode 
vlekken 

• De NIEUWE standaard in schone cosmetica betekent 
geen chloor, sulfaten, ftlaten, minerale olie, dierlijke 
ingrediënten en synthetische geur- of kleurstoffen

Egaliserende polymeren hydrateren de huid en zorgen voor 
een egale finish.

Teatree-olie heeft reinigende eigenschappen.

Manuka-olie vermindert onzuiverheden en ondersteunt een 
gezond uitziende huid.

KENMERKEN EN VOORDELEN

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN

Kies voor een stralende huid! Onze Savvy Minerals® Liquid 
Concealer is gemaakt met schone ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong en helpt onzuiverheden te dekken, wallen te 
verbergen en imperfecties te verhullen. Deze vloeibare 
concealer biedt medium tot volledige dekking, hydrateert de 
huid en laat deze er egaler uitzien. De romige, lichtgewichte 
formule zorgt voor een natuurlijke look en hoopt zich niet op in 
fijne lijntjes. Manuka-olie vermindert onzuiverheden en vlekken. 
Toon je huid dat je om haar geeft met Savvy Minerals® Liquid 
Concealer!

Inhoud: 5 ml

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Met Savvy Minerals van Young Living kun je er zeker van zijn 
dat je deel uitmaakt van de NIEUWE standaard in schone 
cosmetica, wat betekent dat je de huid niet bedekt met 
schadelijke stoffen. Onze vloeibare concealer zet de trend 
in schone cosmeticaproducten voort en bevat geen chloor, 
sulfaten, ftalaten, minerale olie, ingrediënten van dierlijke 
oorsprong, of synthetische geur- en kleurstoffen. Voel je 
prachtig en schoon met Savvy Minerals by Young Living Liquid 
Concealer!

GESCHIEDENIS



Goed schudden voor gebruik. Breng de concealer 
aan op onzuiverheden of vlekken en wrijf uit met 
je vingertoppen, een spons of kwast. Breng drie 
stippen aan onder de ogen om donkere kringen te 
verhullen. Blend richting de oren.

INGREDIËNTEN

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

PRODUCTCODE 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

AANBEVOLEN GEBRUIK

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Water, c15-19-alkaan, polyglyceryl-10-
pentaisostearaat, polyglyceryl-6-polyricinoleaat, 
polyglyceryl-3-diisostearaat, lauroyllysine, 
kokosalkanen, cellulose, polyglyceryl-2-isostearaat, 
disteardimoniumhectoriet, natriumchloride, glycerine, 
benzylalcohol, kaliumsorbaat, alumina, coco-
caprylaat/capraat, Persea gratissima (avocado-olie), 
Helianthus annuus (zonnebloemolie), Melaleuca 

alternifolia (teatree-olie)*, Leptospermum scoparium 
(manuka-olie)*, tocoferol

Bevat mogelijk: titaandioxide (CI 77891), ijzeroxiden 
(CI 77492), ijzeroxiden (CI 77491), ijzeroxiden (CI 77499)

*100% pure etherische olie
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