
• Hoitava ja kosteuttava

• Hehkuva ja pehmeä lopputulos

• Sisältää antioksidantteja

• Riittoisa ja puhdas

• Ei sisällä parabeeneja, sulfaatteja, flataatteja,
synteettisiä hajusteita, mineraaliöljyjä tai synteettisiä
väriaineita

• Eläinystävällinen

• Vegaaninen

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

• Auringonkukansiemenöljy, kauranjyäväöljy ja jojoban
siemenöljy hoitavat ihoa

• Greipinsiemenöljy- ja -uute kosteuttavat ihoa

• Ceyloninmoringasiemenen, karpalosiemenen ja
muralasiemenen öljyt muodostavat tehokkaan ihoa
hoitavan sekoituksen

• Eteerinen palsamipelargoniöljy edesauttaa ihon
nuorekkuutta ja kauneutta

Lip Luxe® on ylellinen huulikiilto, joka on valmistettu 19 
öljystä. Näitä ovat mm. eteerinen palsamipelargoniöljy 
sekä ihoa kosteuttavat seesamin, auringonkukan, jojoban 
ja voipuun öljyt. Näitä ovat mm. eteerinen 
palsamipelargoniöljy sekä ihoa kosteuttavat seesamin, 
auringonkukan, jojoban ja voipuun öljyt. Juuri sopivasti kiiltoa 
huulille tuova Lip Luxe® kosteuttaa huulia ja sen sisältämät 
antioksidantit auttavat pitämään huulet pehmeinä.

Tuotteen koko: 3 ml Tuotenumero 33147

Savvy Minerals®

LIP LUXE®



Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä tuotteen 
joutumista silmiin. Lopeta tuotteen käyttö, 
jos ihoärsytystä ilmenee.

Polyglyseroli-2 isostearate/dimeeri dilinoleate kopolymeeri, öljy-/linolipolyglyseridit, Sesamum 
indicum (seesami) -siemenöljy, Helianthus annuus (auringonkukka) -siemenöljy, glyseryylikaprylaatti, 
skvalaani, Simmondsia chinensis (jojoba) -siemenöljy, Camellia oleifera -siemenöljy, Avena sativa 
(kaura) -siemenöljy, Rosa canina -siemenuute, Polyglyseroli-3 polyrisinolaatti, Vaccinium macrocarpon 
(karpalo) -siemenöljy, Rubus occidentalis -siemenöljy, Calophyllum inophyllum -siemenöljy, kapryyli/
kapriinitriglyseridi, Vitis vinifera (greippi) -siemenuute, Pelargonium graveolens* (palsamipelargoni) 
-kukkaöljy, Punica granatum -uute, Vitis vinifera (greippi) -siemenöljy, Alaria esculenta -uute,
Sclerocarya birrea -siemenöljy, Citrus reticulata* (mandariini) -kuoriöljy, Butyrospermum parkii
(voipuu) -öljy, Chenopodium quinoa -siemenöljy, Moringa oleifera -siemenöljy, Borago officinalis
-siemenöljy, Adansonia digitata -siemenöljy, Rosmarinus officinalis* (rosmariini) -uute

Saattaa sisältää: sitraali**, sitronelloli**, kumariini**, geranioli**, limoneeni**, linaloli**.

*100-prosenttisen puhtaat eteeriset öljyt
**100-prosenttisen puhtaat eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat

Levitä huulille kiiltoa ja kosteutta 
tuomaan. Käytä joko sellaisenaan tai 
Savvy-huulipunan päällä antamaan 
lisäkosteutta ja -kiiltoa.

VAROITUKSET

AINESOSAT

KÄYTTÖOHJEET

Savvy Minerals®

LIP LUXE®

Tervetuloa puhtaan kauneuden liikkeeseen! Sukupolvien ajan 
meikkaaminen on tarkoittanut ihon ja kehon altistamista 
koville kemikaaleille. Nyt on aika sanoa koville kemikaaleille ei! 
Savvy Minerals by Young Living seisoo puhtaan meikkiliikkeen 
eturintamassa. Me käytämme vain puhtaita ainesosia 
kosmetiikassamme, koska haluamme, että voit olla paras versio 
itsestäsi ilman, että joutuisit altistumaan koville kemikaaleille.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT


