
Nyt voit heittää hyvästit irtoripsille ja luottaa omien ripsiesi 
tehoon. Savvy Minerals® Lengthening Mascara sisältää ripsistä 
huolta pitäviä ainesosia, kuten laventelia, arginiinia, luonnollisia 
kasvikuituja ja karnaubavahaa. Runsaspigmenttinen ja 
puhdas ripsivärimme levittyy hienosti ripsille. Se tekee ripsistä 
pidemmät ja tuo näkyvyyttä jokaiselle ripselle. Tämä ripsiväri ei 
paakkuunnu.

Koodi: 33495  

• Karnaubavaha hoitaa ja ravitsee ripsiä

• Luonnolliset männyn kasvikuidut takaavat runsaan ja 

laadukkaan lopputuloksen

• Arginiini tekee sekä silmäripsistä paksummat että hoitaa niitä

• Eteerinen laventeliöljy Ranskan Simiane-la-Rotonde -maatilalta

• Jojobaöljy hoitaa ripsiä

• 100-prosenttisesti luonnosta peräisin olevat väriaineet 

rautaoksideista

• Runsaspigmenttinen luonnosta peräisin oleva 

väriaine

• Ei tahraa eikä varise

• Hellä myös herkkäsilmäisille

• Harja kohottaa, erottelee ja taivuttaa ripsiä

• Kerrostettava koostumus, joka tekee ripsistä 

pidemmät ja paksummat

• Arginiini saa ripset näyttämään paksummilta 

ja hoitaa ripsiä 

 

 

 

• Sisältää eteeristä laventeliöljyä Ranskan 

Simiane-la-Rotonde -maatilalta

• Puhtaan kauneuden standardit tarkoittavat, että 

ripsivärissä ei ole parabeeneja, sulfaatteja, flataatteja, 

synteettisiä hajusteita, mineraaliöljyjä, synteettisiä 

säilöntäaineita, karmiinia, petrokemikaaleja tai 

synteettisiä väriaineita

LENGTHENING MASCARA

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

Savvy Minerals®



Sukupolvien ajan meikkaaminen on tarkoittanut ihon ja 
kehon altistamista jopa koville kemikaaleille. Ajat ovat nyt 
kuitenkin muuttuneet. Nykyään puhtaasta kauneudesta 
puhutaan enemmän ja enemmän ja yhä useampi valitsee mm. 
parabeeni-, sulfaatti- ja flataattivapaat tuotteet. Käyttäessäsi 
Savvy Minerals® by Young Living -kosmetiikkaa, voit olla 
varma, että olet osa UUTTA puhtaan kauneuden liikettä.

Vesi, mehiläisvaha, Euphorbia cerifera (kandelilla) -vaha, cetearyl-alkoholi, polyglyseroli-6 polyrisinolaatti, Copernicia 
cerifera (karnauba) -vaha, oleiini-, linoli- ja linoleenipolyglyserolit, steariinihappo, selluloosa, glyseriini, hydroksisteariini-/
linoli-/oleiinipolyglyserolit, arginiini, Simmondsia chinensis (jojoba) -siemenöljy, Leuconostoc/retiisijuuren hiivasuodos, 
glyseryylikaprylaatti, arachidyl-alkoholi, lactobacillus, Oryza sativa (riisi) -lesevaha, behenyl-alkoholi, selluloosan kumi, 
pullulaani, kvartsi, arachidyl-glukosidi, Cocos nucifera (kookos) -hedelmäuute,  glyseryyliundekylenaatti, natriumsitraatti, 
xanthan-kumi, sitruunahappo, Lavandula angustifolia* (laventeli) -öljy, glukoosi 

Voi sisältää: rautaoksidit (CI 77499)

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

Laita useampi kerros ripsiväriä, jos haluat 
dramaattisemman lopputuloksen. Levitä ensiksi 
Lengthening Mascaraa ripsiäsi kohottaaksesi. 
Levitä sen jälkeen Volumising Mascaraa päälle. 

Levitä ripsiväriä ripsien tyvestä kohti ripsien kärkiä 
sekä ylä- että alaripsissä. Käytä harjan päätä 
vaikeasti saavutettavissa kohdissa. Parhaan 
lopputuloksen saat kun annat ripsivärin kuivua 
ennen seuraavan kerroksen levittämistä.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT 

LENGTHENING MASCARA

AINESOSAT:

Savvy Minerals®

KÄYTTÖEHDOTUS  

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain 
ulkoiseen käyttöön. Lopeta tuotteen käyttö, 
jos iho- tai silmä-ärsytystä ilmenee.

VAROITUKSET 

OHJEET


