
• Krämigt, lätt recept utformat för en jämn finish

• Mycket pigment som ger en medelhög till hög täckning

• Skapar inte linjer och klumpar, och flagar sig inte

• Har inte testats på djur

• Vegansk

• Hjälper huden se jämnare ut och reducerar rodnad 

• Den NYA standarden inom ren skönhet innebär inget 
klor, inga sulfater, ftalater, mineraloljor, ingredienser 
från djur, syntetiska doftämnen eller syntetiska 
färgämnen

Utslätande och växtbaserade polymer återfuktar huden 
och skapar en jämn täckning.

Den eteriska oljan Tea Tree har rengörande egenskaper.

Eterisk manukaolja reducerar risken för blemmor och 
främjar hud som ser frisk ut.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

HUVUDINGREDIENSER

Framhäv, ge lyster och dölj! Vår Savvy Minerals® Liquid 
Concealer är gjord av rena, naturligt härledda ingredienser 
och hjälper till att täcka över fläckar, göra mörka ringar under 
ögonen ljusare och dölja problemområden. Denna flytande 
concealer ger medelhög till hög täckning och jämnar ut och 
återfuktar huden. Dess krämiga, lätta konsistens är lätt att 
blanda ut för ett naturligt utseende som inte skapar linjer, 
kladdar eller flagar. Den innehåller Young Livings eteriska olja 
Manuka som reducerar risken för blemmor. Ta hand om din 
hud med vår Savvy Minerals Liquid Concealer!

Produktstorlek 5 ml

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Med Savvy Minerals by Young Living kan du känna dig trygg 
med den NYA standarden inom ren skönhet som innebär att 
du inte använder produkter fulla med skadliga ingredienser 
på huden. Vår flytande concealer hjälper till att fastställa 
trenden för rena skönhetsprodukter och innehåller inte klor, 
sulfater, ftalater, mineralolja, ingredienser från djur, syntetiska 
doftämnen eller syntetiska färgämnen. Känn dig vacker och 
ren med Savvy Minerals by Young Living Liquid Concealer.

PRODUKTBAKGRUND



Skakas väl före användning. Använd concealer 
direkt på blemmor eller problemområden och 
jämna ut med fingrarna, en svamp eller pensel. 
För att täcka över och dölja mörka ringar, 
applicera på tre punkter under ögat där det är 
som mörkast. Jämna ut utåt.

INGREDIENSER

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för 
utvärtes bruk.

VARNING

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

ARTIKELNUMMER 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Vatten, C15-19 alkan, polyglyceryl-10 pentaisostearat, 
polyglyceryl-6 polyricinoleat, polyglyceryl-3 
diisostearat, lauroyllysin, kokosnötsalkaner, cellulosa, 
polyglyceryl-2 isostearat, disteardimonium hectorit, 
natriumklorid, glycerin, bensylalkohol, kaliumsorbat, 
aluminiumoxid, kokos-kaprylat/kaprat, olja av Persea 
gratissima (avokado), olja av Helianthus annuus 
(solros), olja av Melaleuca alternifolia (tea tree), 

olja av Leptospermum scoparium (manuka), 
tokoferol

Kan innehålla: titandioxid CI 77891, järnoxid CI 
77492, järnoxid CI 77491, järnoxid CI 77499

*100 % ren eterisk olja

Light 1

Light 2

Medium 1

Medium 2

Light 1

Light 2

Medium 1

Medium 2

Light 2

Medium 1

Medium 2

Dark 1

Medium 1

Medium 2

Dark 1

Dark 2


