
• Verzorgend en vochtinbrengend

• Glanzende en egale uitstraling

• Bevat anti-oxidanten

• Rijke, ultraschone formule

• Geen parabenen, sulfaten, ftalaten, synthetische 
geurstoffen, minerale olie of synthetische kleurstoffen

• Niet getest op dieren

• Geschikt voor veganisten

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Zonnebloemolie, haverpitolie en jojoba-olie verzorgen 
de huid

• Druivenpitolie en -extract voegen vochtinbrengende 
eigenschappen toe

• Peperwortelzaadolie, cranberryzaadolie en 
marulazaadolie vormen een krachtige huidverzorgende 
melange

• Geraniumolie kan bijdragen aan een gezonde en 
jonger uitziende huid

Lip Luxe® is een rijke en luxe lipgloss die geformuleerd is met 
een exclusieve melange van negentien oliën, waaronder 
geraniumolie en vochtinbrengende sesam-, zonnebloem-, 
jojoba- en shea-olie. Lip Luxe® is rijk aan hydratatie en bevat 
anti-oxidanten die de lippen er egaler uit laten zien en deze 
voorzien van de juiste hoeveelheid glans op momenten waar je 
daar behoefte aan hebt.

Inhoud: 3 ml Productnr.: 33147

Savvy Minerals®

LIP LUXE®



Buiten bereik van kinderen houden. 
Alleen voor uitwendig gebruik. 
Vermijd direct contact met de ogen. 
Bij irritatie het gebruik staken.

Polyglyceryl-2 isostearaat/dimeer dilinoleaat copolymeer, oliezuur-/linolzuur-/linoleenzuurpolyglyceriden, 
Sesamum indicum (sesamzaadolie), Helianthus annuus (zonnebloemolie), glycerylcaprylaat, squalaan, 
Simmondsia chinensis (jojoba-olie), Camellia oleifera-olie, Avena sativa (haverpitolie), hondsroosextract, 
polyglyceryl-3 polyricinoleaat, Vaccinium macrocarpon (cranberryolie), Rubus occidentalis-olie, 
Calophyllum inophyllum-olie, Caprylic/caprictriglyceride, Vitis vinifera (druivenpitextract), Pelargonium 
graveolens (geraniumolie)*, Punica granatum-extract, Vitis vinifera (druivenpitolie), Alaria esculenta-
extract, Sclerocarya birrea-olie, Citrus reticulata (tangerine-olie)*, Butyrospermum parkii (shea-olie), 
Chenopodium quinoa-olie, Moringa oleifera-olie, Borago officinalis-olie, Adansonia digitata-olie, 
Rosmarinus officinalis (rozemarijnextract)*

Bevat mogelijk: citral**, citronellol**, coumarin**, geraniol**, limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie 
**Natuurlijke bestanddelen van etherische olie

Breng aan op de lippen voor directe glans en 
hydratatie. Gebruik op zichzelf of combineer 
met je favoriete Savvy-lippenstift voor extra 
hydratatie en glans.

WAARSCHUWINGEN

INGREDIËNTEN

INSTRUCTIES

Savvy Minerals®

LIP LUXE®

Welkom bij de beweging in schone cosmetica! Generaties lang 
betekende het dragen van make-up het bedekken van je gezicht 
met schadelijke en zelfs giftige stoffen. Wij zeggen nu: dat 
nooit meer! Savvy Minerals by Young Living leidt de revolutie 
in schone make-up. We weten dat make-up bedoeld is om je 
favoriete kenmerken op te laten vallen en daarom gebruiken we 
als onderdeel van de nieuwe standaard in schone cosmetica 
alleen schone ingrediënten om zachte cosmetica waar je op 
kunt vertrouwen te creëren.

GESCHIEDENIS


