
• Vårdande och återfuktande

• Glansig och mjuk finish

• Innehåller antioxidanter

• Rikt, ultrarent recept

• Inga parabener, sulfater, ftalater, syntetiska 
doftämnen, mineraloljor eller syntetiska färgämnen

• Har inte testats på djur

• Vegansk

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

• Solrosolja, havreolja och jojobaolja vårdar huden

• Vindruvsolja och -extrakt fungerar återfuktande

• Moringaolja, tranbärsolja och marulaolja fungerar som 
en effektiv, hudvårdande blandning

• Eterisk geraniumolja kan hjälpa till att ge din hud ett 
friskt och ungdomligt utseende

Lip Luxe® är en lyxig läppglans som innehåller en unik blandning 
av 19 oljor, bland annat den eteriska oljan Geranium, plus 
återfuktande sesam-, solros-, jojoba- och sheaolja. Lip Luxe® är 
återfuktande och innehåller antioxidanter som gör dina läppar 
mjuka och ger dem lagom mycket glans när det är dags för dig 
att glänsa.

Produktstorlek: 3 ml  Artikelnummer: 33147

Savvy Minerals®

LIP LUXE®



Förvaras utom räckhåll för barn. 
Endast för utvärtes bruk. Undvik 
kontakt med ögonen. Använd inte 
produkten om irritation uppstår.

Polyglyceryl-2 isosteareat/dimer dilinoleat sampolymer, polyglycerider av oljesyra/linolsyra/
linolensyra, olja av Sesamum indicum (sesam), olja av Helianthus annuus (solros), glycerylkaprylat, 
skvalan, olja av Simmondsia chinensis (jojoba), olja av Camellia oleifera (oljekamelia), kärnolja av 
Avena sativa (havre), fröextrakt från Rosa canina (stenros), polyglyceryl-3 polyricinoleat, olja av 
Vaccinium macrocarpon (amerikanskt tranbär), olja av Rubus occidentalis (svarthallon), olja av 
Calophyllum inophyllum (tamanu), kapryl-/kaprin-triglycerid, fröextrakt av Vitis vinifera (vinranka), 
olja av Pelargonium graveolens (geranium), extrakt av Punica granatum (granatäpple), olja av Vitis 
vinifera (vinranka), extrakt av Alaria esculenta (havskål), olja av Sclerocarya birrea (marula), olja från 
skal av Citrus reticulata* (småcitrus), olja av Butyrospermum parkii (shea), olja av Chenopodium 
quinoa (quinoa), olja av Moringa oleifera (pepparrotsträd), olja av Borago officinalis (gurkört), olja av 
Adansonia digitata (baobab), extrakt av Rosmarinus officinalis* (rosmarin).

Kan innehålla: citral**, citronellol**, kumarin**, geraniol**, limonen**, linalool**.

*100 % ren eterisk olja 
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

Applicera på läpparna för omedelbar glans 
och fukt. Använd läppglansen på egen hand, 
eller applicera den ovanpå ett Savvy-läppstift 
för extra mjuka läppar med en glansig finish.

VARNING

INGREDIENSER

ANVÄNDNING

Savvy Minerals®

LIP LUXE®

Välkommen till rörelsen för ren skönhet! Att bära smink innebar 
länge att man täckte huden med kraftiga eller till och med 
giftiga ämnen. Men vi säger ”aldrig mer”! Savvy Minerals® by 
Young Living leder rörelsen för rent smink! Vi vet att makeup 
handlar om att framhäva sina bästa sidor, och det är därför vi 
bara använder rena ingredienser för att skapa mild kosmetika 
som du kan lita på som den nya standarden inom ren skönhet.

PRODUKTBAKGRUND


