
• Vyživující a hydratační

• Lesklé a hladké zakončení

• Obsahuje antioxidanty

• Bohaté, naprosto čisté složení

• Neobsahuje parabeny, sulfáty, ftaláty, syntetické 
vonné látky, minerální olej ani syntetické barvy

• Není testován na zvířatech

• Vhodný pro vegany

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

• Olej ze slunečnicových semínek, olej z jader ovsa a olej 
ze semínek jojoby pro péči o pleť

• Olej a výtažek z hroznových jader poskytují hydratační 
vlastnosti

• Olej ze semínek moringy, olej ze semínek brusinek 
a olej ze semínek maruly působí jako účinná směs 
pečující o pleť

• Esenciální olej z pelargonie může pomoci udržet vzhled 
zdravé, mladě vypadající pleti

Lip Luxe® je bohatý, luxusní lesk na rty, který byl vytvořen za 
použití exkluzivní směsi 19 olejů, včetně luxusního esenciálního 
oleje z  pelargonie a  také hydratačního sezamového, 
slunečnicového, jojobového a  bambuckého oleje. Lip Luxe® 
bohatě hydratuje a  obsahuje antioxidanty, které vašim rtům 
pomohou vypadat hebce, a poskytne to správné množství lesku, 
kdykoli chcete zářit.

Velikost produktu: 3 ml Položka č. 33147

Savvy Minerals®

LIP LUXE®



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

Polyglyceryl-2 isostearate/Dimer dilinoleate copolymer, mastné/linoleové/linolenové polyglyceridy, 
olej ze sezamových semínek (Sesamum indicum), olej ze slunečnicových semínek (Helianthus annuus), 
glyceryl kaprylát, sekvalen, olej ze semínek jojoby (Simmondsia chinensis), olej ze semínek kamélie 
olejné (Camellia oleifera), olej z jader ovsa (Avena sativa), výtažek ze semen šípku (Rosa canina), 
polyglyceryl-3 polyricinoleate, olej ze semínek brusinky (Vaccinium macrocarpon), olej ze semínek 
maliníku (Rubus occidentalis), olej ze semínek kalaby (Calophyllum inophyllum), kaprilový/kaprinový 
triglycerid, výtažek ze semínek hroznů (Vitis vinifera), olej z květů pelargonie (Pelargonium graveolens)*, 
výtažek z granátového jablka (Punica granatum), olej ze semínek hroznů (Vitis vinifera), výtažek 
z mořské řasy (Alaria esculenta), olej ze semínek maruly (Sclerocarya birrea), olej z kůry mandarinky 
(Citrus reticulata)*, bambucký olej (Butyrospermum parkii), olej ze semínek merlíku (Chenopodium 
quinoa), olej ze semínek moringy (Moringa oleifera), olej ze semínek brutnáku (Borago officinalis), olej 
ze semínek baobabu (Adansonia digitata), výtažek z rozmarýnu (Rosmarinus officinalis)*

Může obsahovat: citrál**, citronellol**, kumarin**, geraniol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej 
**Přírodní složky esenciálních olejů

Naneste na rty pro okamžitý lesk 
a hydrataci. Noste samostatně nebo 
přes vaši oblíbenou rtěnku Savvy pro 
přidanou hydrataci a lesklé zakončení.

VAROVÁNÍ

SLOŽENÍ

POKYNY

Savvy Minerals®

LIP LUXE®

Vítejte v  hnutí za čistou krásu! Nošení líčidel po generace 
znamenalo zakrývat pleť škodlivými, či dokonce toxickými 
látkami. My tu jsme, abychom řekli, už nikdy! Savvy Minerals 
by Young Living je v čele revoluce za čistou krásu. Víme, že líčení 
je o tom nechat vyniknout vaše oblíbené rysy, což je důvodem, 
proč používáme pouze čisté složky k vytvoření jemné kosmetiky, 
které můžete důvěřovat jako nové normě čisté krásy.

PŮVOD PRODUKTU


