
Alegem calea naturală și ne luăm rămas bun de la genele false! 
Rimelul nostru pentru alungire Savvy Minerals® Lengthening 
Mascara este făcut cu ingrediente benefice pentru gene, 
printre care lavanda, arginina, fibre vegetale naturale și ceară 
carnauba pentru a-ți duce genele la următorul nivel. Formula 
noastră pură, cu un pigment intens, poate fi aplicată fără a-ți 
încărca genele, în timp ce le alungește și le definește.

Cod: 33495  

• Ceară carnauba pentru a hrăni genele fără efort

• Fibre naturale de plante din pin pentru a promova volumul 

și textura cu fiecare aplicare

• Infuzat cu arginină pentru a face ca genele să arate mai 

pline și pentru a le hrăni

• Ulei esențial de lavandă de la ferma noastră din 

Simiane-la-Rotonde, Franța

• Ulei de jojoba pentru a hrăni genele

• Colorant 100% natural din oxizi de fier

• Cu un pigment bogat, natural

• Rezistent la pete, fără a încărca genele

• Cu o formulă care nu irită și e îndeajuns de 

delicată pentru ochii sensibili

• Peria ridică, definește și ondulează genele

• Formulă construibilă care alungește și adaugă 

volum genelor

• Arginina poate ajuta genele să arate mai pline 

și mai groase, în timp ce le hrănește

• Infuzat cu ulei de lavandă de la ferma noastră din 

Simiane-la-Rotonde, Franța

• NOUL standard al frumuseții pure înseamnă fără 

parabeni, sulfați, ftalați, parfumuri sintetice, 

uleiuri minerale, conservanți sintetici, carmin, 

produse petroliere sau coloranți sintetici

RIMEL PENTRU ALUNGIRE

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Savvy Minerals®



Timp de generații întregi, machiajul a însemnat acoperirea 
pielii cu substanțe dure, chiar toxice. În ultimele câteva decenii, 
frumusețea pură a devenit din ce în ce mai populară și toți 
termenii asociați cu aceasta: fără parabeni, fără ftalați, etc. 
Dar ce înseamnă asta? Cu gama Savvy Minerals by Young 
Living®, poți avea încredere în faptul că participi la NOUL 
standard al frumuseții pure. 

Apă, ceară de albine, ceară Euphorbia cerifera (Candelilla), alcool cetearilic, poligliceril-6 poliricinoleat, ceară 
Copernicia cerifera (Carnauba) / Cire de carnauba, poligliceride oleice/linoleice/linolenice, acid stearic, glicerină, 
arginină, poligliceride oleice/linoleice/linolenice/hidroxistearice, ulei din semințe de Simmondsia chinensis (Jojoba), 
celuloză, filtrat fermentat de rădăcină de leuconostoc/ridiche, caprilat de gliceril, alcool arahidilic, lactobacil, ceară 
de tărâțe de Oryza sativa (orez), siliciu, alcool behenilic, gumă de celuloză, pullulan, glucidă arahididică, extract de 
fructe de nucă de cocos, undecilenat de gliceril, citrat de sodiu, alcool, gumă de xantan, acid citric, ulei de Lavandula 
angustifolia (lavandă), glucoză 

Este posibil să conțină: oxizi de fier (CI 77499)

* Ulei esențial 100% pur 

Aplică rimelul în straturi pentru un look mai dramatic.  
Aplică rimelul pentru alungire pentru a-ți ridica genele 
 apoi aplică rimelul pentru volum. 

Aplică rimel de la rădăcinile genelor până la vârfurile 
genelor superioare și inferioare. Utilizează vârful perilor 
pentru zone la care este greu de ajuns. Pentru cele mai 
bune rezultate, permite rimelului să se usuce între aplicări 
pentru mai mult volum și lungime.

CONTEXTUL PRODUSULUI 

RIMEL PENTRU ALUNGIRE

INGREDIENTE:

Savvy Minerals®

UTILIZĂRI RECOMANDATE 

INSTRUCȚIUNI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru 
uz extern. Întrerupe utilizarea produsului în 
cazul în care apar iritații.

AVERTISMENTE


