
Pożegnaj się z doklejanymi rzęsami, nadszedł czas na 
naturalność! Tusz Savvy Minerals® Lengthening Mascara 
został stworzony przy użyciu dobroczynnych składników, 
takich jak lawenda, arginina, włókna roślinne i wosk 
carnauba, aby wznieść Twoje rzęsy na wyżyny. Czysta, 
pełna pigmentu formuła rozprowadza się bez niechcianych 
grudek i osypywania, wydłużając i podkreślając rzęsy.

Kod: 33495  

• Wosk carnauba odżywia rzęsy bez obciążania

• Włókna roślinne z sosny dodają objętości i tekstury przy każdym 

stosowaniu

• Arginina sprawia, że rzęsy wyglądają na grubsze i daje im ekstra 

odżywienie

• Dodatek olejku eterycznego z lawendy z naszej farmy 

w Simiane-la-Rotonde we Francji

• Olej z jojoby odżywia rzęsy

• Barwnik naturalnego pochodzenia z tlenków żelaza

• Bogata pigmentacja przy użyciu barwnika 

naturalnego pochodzenia

• Bez grudek, nie osypuje się ani nie rozmazuje

• Niedrażniąca formuła łagodna dla wrażliwych oczu

• Szczoteczka, która podnosi, podkreśla i podkręca 

rzęsy

• Możliwość nakładania kolejnych warstw dla większej 

długości i objętości

• Arginina sprawia, że rzęsy wyglądają na grubsze

       i pomaga je odżywić

• Dodatek olejku eterycznego z lawendy z francuskiej 

farmy Simiane-la-Rotonde

• Nowy standard czystego piękna oznacza, 

że w składzie nie ma parabenów, siarczanów, 

ftalanów, syntetycznych substancji zapachowych, 

oleju mineralnego, sztucznych konserwantów, 

karminu, pochodnych ropy naftowej ani 

syntetycznych barwników

LENGTHENING MASCARA

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Savvy Minerals®



Przez długie lata robienie makijażu oznaczało pokrywanie skóry 
drażniącymi, a nawet toksycznymi substancjami. W ostatnich 
dekadach rozwinął się jednak ruch czystego piękna, a wraz 
z nim hasła takie jak „bez parabenów”, „bez ftalanów” i tym 
podobne. Ale co to właściwie oznacza? Używając kosmetyków 
Savvy Minerals by Young Living® możesz mieć pewność, 
że jesteś częścią NOWEGO standardu czystego piękna.

Woda, wosk pszczeli, wosk kandelila (Euphorbia cerifera), alkohol cetearylowy, polirycynooleinian poliglicerolu(6), 
wosk carnauba (Copernicia cerifera), poliglicerydy oleinowe/linolowe/linolenowe, kwas stearynowy, celuloza, gliceryna, 
poliglicerydy hydroksystearynowe/linolenowe/oleinowe, arginina, olejek z nasion jojoby (Simmondsia chinensis), 
Leuconostoc/filtrat z fermentacji korzenia rzodkwi, monogliceryd kwasu kaprylowego, alkohol arachidylowy, Lactobacillus, 
wosk z otrębów ryżu (Oryza sativa), alkohol behenylowy, guma celulozowa, pullulan, silika (dwutlenek krzemu), glukozyd 
arachidylowy, ekstrakt z kokosa (Cocos nucifera), monogliceryd kwasu undecylenowego, cytrynian sodu, guma 
ksantanowa, kwas cytrynowy, olejek z lawendy (Lavandula angustifolia*), glukoza. 

Może zawierać: tlenki żelaza (CI 77499)

*100% czysty olejek eteryczny

Zastosuj kilka warstw tuszu, aby stworzyć bardziej 
wyrazisty efekt. Użyj najpierw tuszu Lengthening 
Mascara, aby podnieść rzęsy, a następnie dodaj 
im objętości przy pomocy Volumising Mascara. 

Nanieś tusz na górne i dolne rzęsy od nasady aż po 
same końce. Użyj końcówki szczoteczki w przypadku 
trudno dostępnych miejsc. Dla najlepszego rezultatu, 
pozostaw tusz do wyschnięcia pomiędzy kolejnymi 
warstwami, aby dodać rzęsom długości.

HISTORIA PRODUKTU 

LENGTHENING MASCARA

SKŁADNIKI:

Savvy Minerals®

ZASTOSOWANIE 

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do 
użytku zewnętrznego. Jeśli pojawi się podrażnienie, 
przerwij stosowanie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SPOSÓB UŻYCIA


