
• Formulă cremoasă, ușoară, concepută pentru un 
finisaj neted

• Luminos și bogat în pigmenți pentru o acoperire medie 
până la completă

• Nu este testat pe animale

• Vegan

• Ajută la netezirea aspectului pielii, reducând în același 
timp aspectul de roșeață

• NOUL standard al frumuseții pure înseamnă fără clor, 
sulfați, ftalați, ulei mineral, ingrediente de origine 
animală, parfumuri sintetice sau coloranți sintetici

Polimerii auto-lubrifianți pe bază de plante ajută la 
creșterea gradului de hidratare a pielii pentru a crea un 
finisaj neted.

Uleiul esențial de arbore de ceai are proprietăți de curățare

Uleiul esențial de Manuka reduce apariția petelor și susține 
o piele cu aspect sănătos.

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

INGREDIENTE DE BAZĂ

Evidențiază, luminează și ascunde! Fabricat cu ingrediente pure, 
de origine naturală, corectorul nostru Savvy Minerals® ajută la 
acoperirea petelor, la iluminarea cearcănelor și la ascunderea 
imperfecțiunilor. Formula extensibilă a acestui corector lichid 
cu acoperire medie spre totală netezește și hidratează pielea. 
Formula sa cremoasă și ușoară se estompează fără efort, 
pentru un aspect natural, care nu se va depune în linii, nu se va 
transforma în cocoloașe, nu se va încreți și nu se va pierde. În 
plus, este fabricat cu ulei esențial de Manuka de la Young Living 
pentru a ajuta la reducerea aspectului petelor. Arată-i pielii tale 
puțină dragoste cu Savvy Minerals Liquid Concealer!

Cantitate: 5 ml

CORECTOR LICHID 
SAVVY MINERALS® 

Cu gama Savvy Minerals by Young Living, ai încredere în 
faptul că faci parte din NOUL standard al frumuseții pure și 
nu îți acoperi pielea cu produse pline de ingrediente dure.  
Corectorul nostru lichid se află în fruntea produselor pure de 
înfrumusețare și nu are sulfați, ftalați, ulei mineral, ingrediente 
de origine animală, parfumuri sintetice sau coloranți sintetici. 
Bucură-te de o frumusețe pură cu corectorul lichid din gama 
Savvy Minerals by Young Living.

CONTEXTUL PRODUSULUI



A se agita bine înainte de utilizare. Aplică 
corectorul direct pe pete sau pe imperfecțiuni și 
amestecă cu degetele, buretele sau cu pensula.  
Pentru a acoperi și ascunde cearcănele, aplică 
3 puncte sub zona ochilor, concentrându-te 
pe locul unde culoarea este mai intensă. Se 
estompează spre exterior.

INGREDIENTE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz 
extern. 

AVERTISMENTE

Medium 1 - 29356 (nuanță medie) 

Medium 2 - 29363 (nuanță medie)

Dark 1 - 29369 (nuanță închisă) 

Dark 2 - 29372 (nuanță închisă)

CODURILE PRODUSULUI 

Light 1 - 29343 (nuanță deschisă)

Light 2 - 29349 (nuanță deschisă)

UTILIZĂRI RECOMANDATE

CORECTOR LICHID 
SAVVY MINERALS® 

Apă, alcani în C15-19, poligliceril-10 pentaostearat, 
poligliceril-6 poliricinoleat, poligliceril-3 diizo-stearat, 
lauroil lizină, alcani din nucă de cocos, celuloză, 
poligliceril-2 isostearat, hectorit de disteardimoniu, 
clorură de sodiu, glicerină, alcool benzilic, sorbat 
de potasiu, alumină, caprilat/caprat de cocos, ulei 
de Persea gratissima (avocado), ulei de semințe de 
Helianthus annuus (floarea-soarelui), ulei de frunze 

de Melaleuca alternifolia (arbore de ceai)*, ulei 
de ramură/frunze de Leptospermum scoparium 
(Manuka)*, tocoferoli

Poate conține: Dioxid de titan Cl 77891, oxizi de fier 
Cl 77492, oxizi de fier Cl 77491, oxizi de fier Cl 77499.

* Ulei esențial 100% pur
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