
• Kremowa, lekka konsystencja, która daje gładkie 
wykończenie

• Świetlisty, bogaty w pigment produkt dla średniego 
lub pełnego krycia

• Nie odkłada się w zagłębieniach i zmarszczkach, nie 
łuszczy się i nie osypuje

• Nietestowany na zwierzętach

• Produkt wegański

• Sprawia, że skóra wygląda na bardziej gładką 
i zmniejsza widoczność zaczerwienień 

• Nowy standard czystego piękna oznacza, że 
w składzie nie ma chloru, siarczanów, ftalanów, oleju 
mineralnego, składników pochodzenia zwierzęcego, 
syntetycznych substancji zapachowych lub 
sztucznych barwników

Wygładzające polimery roślinne pomagają nawilżyć skórę 
i osiągnąć jedwabiste wykończenie.

Olejek eteryczny z drzewa herbacianego ma właściwości 
oczyszczające.

Olejek eteryczny z manuki zmniejsza widoczność 
niedoskonałości i wpływa na zdrowy wygląd skóry.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

KLUCZOWE SKŁADNIKI

Podkreślaj, rozjaśniaj i kamufluj! Nasz korektor Savvy Minerals® 
Liquid Concealer został stworzony z czystych składników 
naturalnego pochodzenia. Pomaga zamaskować wypryski, 
rozjaśnić cienie pod oczami i ukryć niedoskonałości. Zapewnia 
krycie od średniego do pełnego, a jego płynna konsystencja 
pozwala na dokładanie kolejnych warstw i wygładza oraz 
nawilża skórę. Korektor ma lekką, kremową formę, która 
umożliwia bezproblemową aplikację i daje naturalny efekt, bez 
odkładania się w zagłębieniach i zmarszczkach, łuszczenia się lub 
osypywania. Zawiera również olejek eteryczny z manuki, który 
zmniejsza widoczność niedoskonałości. Podaruj skórze odrobinę 
miłości z korektorem Savvy Minerals Liquid Concealer!

Pojemność: 5 ml

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Dzięki kosmetykom Savvy Minerals by Young Living 
możesz mieć pewność, że jesteś częścią nowego 
standardu czystego piękna. Oznacza to, że nie nakładasz 
na skórę szkodliwych substancji. Nasz korektor w płynie 
wpisuje się w ten trend – nie zawiera chloru, siarczanów, 

HISTORIA PRODUKTU

ftalanów, oleju mineralnego, składników pochodzenia 
zwierzęcego, syntetycznych substancji zapachowych 
ani sztucznych barwników. Ciesz się pięknem 
i czystością dzięki Savvy Minerals by Young Living 
Liquid Concealer.



Wstrząśnij przed użyciem. Nanieś korektor 
bezpośrednio na niedoskonałości lub przebarwienia 
i rozetrzyj za pomocą palców, gąbki lub pędzla. Aby 
ukryć cienie pod oczami, nanieś trzy kropki nieco 
poniżej oka, skupiając się na miejscach, gdzie cienie są 
najbardziej widoczne i rozetrzyj ruchami na zewnątrz.

SKŁADNIKI

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do 
użytku zewnętrznego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

KODY PRODUKTOWE 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

ZASTOSOWANIE

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Woda, alkan C15-19, estry kwasu penta-
izostearynowego i poliglicerolu (10), polirycynooleinian 
poliglicerolu (6), diester kwasu izostearynowego 
i poliglicerolu (3), laurynolizyna, alkany kokosowe, 
celuloza, ester kwasu izostearynowego i poliglicerolu, 
hektoryt disteardimonium, chlorek sodu, gliceryna, 
alkohol benzylowy, sorbinian potasu, tlenek glinu, 
koko-kaprylat/kaprynian, olej z awokado (Persea 
gratissima), olej z nasion słonecznika (Helianthus 

annuus), olejek z liści melaleuki skrętolistnej 
(Melaleuca alternifolia)*, olejek z liści/gałęzi 
manuki (Leptospermum scoparium), tokoferol.

Może zawierać: dwutlenek tytanu (CI 77891), tlenki 
żelaza (CI 77492), tlenki żelaza (CI 77491), tlenki 
żelaza (CI 77499)

*100% czysty olejek eteryczny
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