
Dejte sbohem umělým řasám, na řadě jsou ty přirozené! 
Řasenka Savvy Minerals® Lengthening Mascara je vyrobena 
za použití složek pečujících o řasy, jako je levandule, arginin, 
vrstvitelná, přírodní rostlinná vlákna a karnaubský vosk, které 
vaše řasy pozvednou do nových výšin. Naše čisté, bohatě 
pigmentované složení se dobře nanáší bez nechtěného slepení 
nebo drolení a poskytuje řasám délku a definování.

Kód: 33495  

• Karnaubský vosk pečuje o řasy bez zatížení

• Přírodní rostlinná vlákna z borovice podporují objem a texturu 

s každým nanesením

• Arginin pomáhá řasám vypadat plněji a poskytuje jim péči navíc

• Esenciální olej z levandule z naší farmy v Simiane-la-Rotonde ve 

Francii

• Jojobový olej na výživu řas

• 100% přírodní barvivo z oxidů železa

• Bohatě pigmentovaná díky přírodním barvivům

• Nedrolí se, neslepuje se, nerozmazává se

• Nedráždivé složení je jemné k očím a řasám

• Kartáček pozvedá, definuje a natáčí řasy

• Vrstvitelné složení podporuje délku a objem

• Arginin pomáhá řasám vypadat hustěji a dodává

       jim výživu 

 

 

 

 

 

• Obohacena olejem z levandule z naší farmy 

Simiane-la-Rotonde ve Francii

• NOVÁ norma čisté krásy znamená, že řasenka 

neobsahuje žádné parabeny, sulfáty, ftaláty, syntetické 

vonné látky, minerální oleje, syntetické konzervanty, 

karmín, ropné produkty ani syntetická barviva

LENGTHENING MASCARA

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Savvy Minerals®



Nošení líčidel po generace znamenalo zakrývat pleť škodlivými, 
či dokonce toxickými látkami. V posledních desetiletích jsme 
viděli vzestup čisté krásy a všech slov, které s ní souvisí: bez 
parabenů, bez ftalátů atd. Co to ale vůbec znamená? Díky 
řadě Savvy Minerals® by Young Living si můžete být jisti, že jste 
součástí NOVÉ normy čisté krásy.

Voda, včelí vosk, vosk z pryšce voskodárného (Euphorbia cerifera), cetearyl alcohol, Polyglyceryl-6-polyricinoleát, 
karnaubský vosk (Copernicia cerifera), oleic/linoleic/linolenic polyglyceridy, kyselina stearová, celulóza, glycerin, 
hydroxystearic/linolenic/oleic polyglyceridy, arginin, olej ze semen jojoby (Simmondsia chinensis), filtrát enzymu 
leuconostoc/kořene ředkve, glyceryl kaprylát, arachidyl alcohol, lactobacillus, vosk z rýžových otrub (Oryza sativa), 
behenyl alcohol, celulózová guma, pullulan, oxid křemičitý, arachidyl glucoside, výtažek z plodu kokosu (Cocos nucifera), 
glyceryl undecylenate, citronan sodný, xanthan, kyselina citronová, olej z levandule (Lavandula angustifolia)*, glukóza 

Může obsahovat: oxidy železa (CI 77499)

*100% čistý esenciální olej

Vrstvěte řasenku pro ještě dramatičtější vzhled. Nejprve 
naneste řasenku Lengthening Mascara na pozvednutí 
řas a poté naneste řasenku Volumising Mascara. 

Naneste řasenku od kořínků řas po konečky na horním 
i spodním víčku. Pro těžko dostupné řasy použijte špičku 
kartáčku. Pro nejlepší výsledky nechte řasenku uschnout 
před dalším nanesením, abyste vytvořili délku navíc.

PŮVOD PRODUKTU 

LENGTHENING MASCARA

SLOŽENÍ

Savvy Minerals®

DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

POKYNY

Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Pouze pro vnější použití. Objeví-li 
se podráždění, přestaňte používat.

VAROVÁNÍ


