
• Kaolín

• Olej ze sladkých mandlí

• Esenciální olej z balmínu metlatého

• Esenciální olej z kadidlovníku

• Esenciální olej z rozmarýnu

• Esenciální olej z kajeputu střídavolistého

• Esenciální olej z pelargonie

• Esenciální olej z levandule

• Matuje a reguluje lesk

• Vyhlazuje a sjednocuje vzhled pleti 

• Prodlužuje a vylepšuje vzhled líčidel

• Vyhlazuje jemné vrásky

• Omezuje lesk a mastnotu

• Minimalizuje vzhled pórů a jemných vrásek

• Čistí pleť díky esenciálnímu oleji z kajeputu 
střídavolistého 

• Podporuje zdravý vzhled pleti díky esenciálnímu 
oleji z balmínu metlatého

• Prodlužuje výdrž make-upu

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Naše matující podkladová báze Savvy Minerals by Young 
Living® Mattifying Primer pomáhá udržet lesk na minimu, 
aby mohlo bezchybné zakončení vašeho líčení vydržet celý 
den! Tato pečující podkladová báze, která obsahuje esenciální 
olej z  balmínu metlatého a  kajeputu střídavolistého, dodá 
matné zakončení mastné pleti a  vašemu make-upu poskytne 
dlouhotrvající nošení, zatímco pomůže omezit viditelnost 
nedokonalostí. Naše matující podkladová báze se krásně nanáší, 
pomáhá vyhladit jemné vrásky a poskytuje rovnoměrný povrch 
pro make-up, který na ní drží, což pomáhá prodloužit nošení 
vašich líčidel.

Velikost produktu: 30 ml   Položka č.: 31046

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER



Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití.

Voda, kaprylový/kaprinový triglycerid, stearyl alcohol, cetyl alcohol, cetearyl alcohol, glyceryl stearát citrát, glycerin, 
oxid křemičitý, sodium levulinate, benzyl alcohol, glyceryl kaprylát, sodium anisate, bambucké máslo (Butyrospermum 
parkii), kaolín, olej ze sladkých mandlí (Prunus amygdalus dulcis), olej z větví/listů balmínu metlatého (Leptospermum 
scoparium)*, olej z kadidlovníku (Boswellia carterii)*, olej z listů rozmarýnu (Rosmarinus officinalis)*, olej z listů kajeputu 
střídavolistého (Melaleuca alternifolia)*, olej z květů pelargonie (Pelargonium graveolens)*, olej z levandule (Lavandula 
angustifolia)*, hydroxid sodný, uhličitan sodný

*100% čistý esenciální olej

Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu na čistou, 
hydratovanou pleť. Počkejte několik minut, dokud 
se podkladová báze nevstřebá. Poté naneste líčidla.

VAROVÁNÍ

SLOŽENÍ

POKYNY

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

Řada Savvy Minerals by Young Living® byla vytvořena, aby vám 
pomohla cítit se sebejistě bez kompromisu. Věříme v posílení žen, 
aby vynikla jejich jedinečná, přirozená krása, zatímco budou 
používat kvalitní a čisté produkty. Naše podkladová báze Savvy 
Minerals by Young Living® Mattifying Primer byla vyvinuta za 
použití oleje z  kajeputu střídavolistého a  balmínu metlatého 
a  složek, která neobsahují nanočástice. Tyto oleje pomáhají 
omezit vzhled jemných vrásek a  mohou také zlepšit zdravý 
vzhled pleti.

PŮVOD PRODUKTU


