
• Odżywia i nawilża

• Efekt blasku i gładkości

• Zawiera przeciwutleniacze

• Bogata, czysta formuła

• Nie zawiera parabenów, siarczanów, ftalanów, 
syntetycznych substancji zapachowych, oleju 
mineralnego ani sztucznych barwników

• Nietestowany na zwierzętach

• Produkt wegański

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

• Olej z nasion słonecznika, olej z ziaren owsa i olej 
jojoba dla odżywienia skóry

• Olej i ekstrakt z pestek winogron dodają właściwości 
nawilżających

• Oleje z nasion moringi, nasion żurawiny i nasion maruli 
stanowią pełną mocy kompozycję, która odżywia skórę

• Olejek eteryczny z geranium pomaga zadbać 
o zdrowy, młody wygląd skóry

Lip Luxe® to luksusowy błyszczyk do ust, który został stworzony 
przy użyciu wyjątkowej kompozycji dziewiętnastu olejków, 
takich jak olejek eteryczny z  geranium oraz nawilżające oleje 
z  sezamu, słonecznika, jojoby i  shea. Błyszczyk Lip Luxe® jest 
nie tylko bogaty w składniki pomagające zadbać o nawilżenie, 
ale zawiera również przeciwutleniacze, dzięki czemu Twoje 
usta będą cudownie gładkie i  lśniące za każdym razem, gdy 
pragniesz błyszczeć.

Pojemność 3 ml Kod produktu: 33147

Savvy Minerals®

LIP LUXE®



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

Kopolimer izostearynianu poliglicerolu-2/dilinoleinianu dimeru, poliglicerydy oleinowe/linolowe/
linolenowe, olej z nasion sezamu (Sesamum indicum), olej z nasion słonecznika (Helianthus annuus), 
monogliceryd kwasu kaprylowego, skwalan, olej z nasion jojoby (Simmondsia chinensis), olej z nasion 
kamelii olejodajnej (Camellia oleifera), olej z ziaren owsa (Avena sativa), ekstrakt z nasion dzikiej 
róży (Rosa canina), polirycynooleinian poliglicerolu (3), olej z nasion żurawiny wielkoowocowej 
(Vaccinium macrocarpon), olej z nasion maliny zachodniej (Rubus occidentalis), olej z nasion drzewa 
tamanu (Calophyllum inophyllum), trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, ekstrakt z pestek winogron 
(Vitis vinifera), olejek z kwiatów geranium (Pelargonium graveolens)*, ekstrakt z granatu właściwego 
(Punica granatum), olej z pestek winogron (Vitis vinifera), ekstrakt ze skrzydlicy jadalnej (Alaria 
esculenta), olej z nasion maruli (Sclerocarya birrea), olejek ze skórki mandarynki (Citrus reticulata)*, 
olej z masłosza parki (Butyrospermum parkii), olej z nasion komosy ryżowej (Chenopodium quinoa), 
olej z nasion moringi olejodajnej (Moringa oleifera), olej z nasion ogórecznika lekarskiego (Borago 
officinalis), olej z nasion baobabu afrykańskiego (Adansonia digitata), ekstrakt z rozmarynu 
(Rosmarinus officinalis)*.

Może zawierać: cytral**, cytronelol**, kumarynę**, geraniol**, limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny 
**Naturalne składniki olejków eterycznych

Nałóż na usta, aby dodać im blasku i nawilżenia. 
Stosuj sam błyszczyk lub połącz z ulubioną 
pomadką Savvy Minerals dla ekstra nawilżenia 
i lśniącego wykończenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SKŁADNIKI

SPOSÓB UŻYCIA

Savvy Minerals®

LIP LUXE®

Dołącz do ruchu czystego piękna! Przez długie lata robienie 
makijażu oznaczało pokrywanie skóry drażniącymi, a  nawet 
toksycznymi substancjami. Jesteśmy tu, by położyć temu 
kres! Savvy Minerals by Young Living przewodzi rewolucyjnemu 
ruchowi czystego piękna. Wiemy, że makijaż ma podkreślać 
Twoją urodę, dlatego korzystamy wyłącznie z  czystych 
składników, aby stworzyć łagodne kosmetyki, którym możesz 
ufać. To nowy standard czystego piękna.

HISTORIA PRODUKTU


