
• Fórmula cremosa e leve concebida para proporcionar 
um acabamento uniforme.

• Luminoso e rico em pigmentação, proporciona uma 
cobertura média a completa.

• Não se acumula nas linhas e não forma grumos ou 
flocos.

• Não testado em animais.

• Adequado para veganos.

• Ajuda a uniformizar o aspeto da pele à medida que 
reduz a vermelhidão. 

• O novo padrão de beleza limpa significa que não 
contém cloro, sulfatos, ftalatos, óleo mineral, 
ingredientes de origem animal, fragrâncias sintéticas 
ou corantes artificiais.

Polímeros autoalisantes à base de plantas que ajudam a 
aumentar a hidratação da pele para criar um acabamento 
uniforme.

O óleo essencial de árvore do chá tem propriedades 
purificantes.

O óleo essencial de manuka reduz a aparência de 
imperfeições e contribui para a aparência de uma pele 
com um aspeto saudável.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

INGREDIENTES PRINCIPAIS

Ilumina, brilha e disfarça. Elaborado a partir de ingredientes 
ecológicos, de origem natural, o nosso corretor Savvy 
Minerals® Liquid Concealer ajuda a disfarçar manchas e 
imperfeições e a esconder as olheiras. A fórmula intensificável 
deste corretor líquido, com uma cobertura média a completa, 
também uniformiza e hidrata a pele. A sua fórmula cremosa 
e leve aplica-se facilmente de modo a obter um visual natural 
que não se acumula nas linhas e não forma grumos ou flocos. 
Além disso, foi elaborado com o óleo essencial de manuka da 
Young Living que ajuda a reduzir a aparência de imperfeições. 
Cuida da tua pele com o nosso Savvy Minerals Liquid 
Concealer.

Tamanho: 5 ml

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Com a gama Savvy Minerals® by Young Living podes ter 
a confiança de fazer parte do NOVO padrão de beleza 
limpa, o que significa que não estás a colocar produtos 
com ingredientes agressivos na pele. Ajudando a definir a 
tendência nos produtos de beleza limpa, o nosso corretor 

HISTÓRIA DO PRODUTO

líquido não contém cloro, sulfatos, ftalatos, óleo 
mineral, ingredientes de origem animal, fragrâncias 
sintéticas ou corantes artificiais. Deixa a tua beleza 
natural resplandecer com o Savvy Minerals by 
Young Living Liquid Concealer.



Agitar bem antes de utilizar. Aplica o corretor 
diretamente nas manchas ou imperfeições com as 
pontas dos dedos ou com a ajuda de uma esponja 
ou um pincel. Para cobrir e disfarçar as olheiras, 
coloca três bolinhas na região abaixo dos olhos. 
Foca-te nas zonas onde as manchas forem mais 
intensas. Esbate-o em direção ao exterior.

INGREDIENTES

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo.

PRECAUÇÕES

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

CÓDIGOS DO PRODUTO 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

USOS SUGERIDOS

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Água, alcano C15-19, pentaisostearato de 
poliglicerilo-10, polirricinoleato de poliglicerilo-6, di-iso-
estearato de poliglicerilo-3, lauroil lisina, alcanos de 
coco, celulose, isoestearato de poliglicerilo-2, hectorita 
de disteardimónio, cloreto de sódio, glicerina, álcool 
benzílico, sorbato de potássio, alumina, caprilato/
caprato de coco, óleo de Persea gratissima (Abacate), 
óleo de semente de Helianthus annuus (Girassol), óleo 
de folha de Melaleuca alternifolia* (Árvore do chá), 

óleo de ramo/folha de Leptospermum scoparium* 
(Manuka), tocoferol.

Pode conter: dióxido de titânio (CI 77891), óxidos 
de ferro (CI 77492), óxidos de ferro (CI 77491), 
óxidos de ferro (CI 77499).

* Óleo essencial 100% puro.
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