
• Kaolinas

• Saldžiųjų migdolų aliejus

• Šluotinių sėklučių eterinis aliejus

• Bosvelijų eterinis aliejus

• Rozmarinų eterinis aliejus

• Arbatmedžių eterinis aliejus

• Pelargonijų eterinis aliejus

• Levandų eterinis aliejus

• Suteikia matinį efektą ir kontroliuoja 
nepageidaujamą blizgesį

• Glotnina ir lygina odos toną 

• Sustiprina makiažo įspūdį ir ilgalaikį efektą

• Blukina ir glotnina matomas odos linijas

• Mažina ir kontroliuoja riebalų perteklių

• Paslepia poras ir raukšles

• Sudėtyje esantis arbatmedžių eterinis aliejus valo odą 

• Sudėtyje esantis šluotinių sėklučių eterinis aliejus 
skatina sveikos odos išvaizdą

• Prailgina makiažo pagrindo efektą

• Pagaminta iš ne nano ingredientų

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

„Savvy Minerals by Young Living® Mattifying Primer“ matinis 
makiažo pagrindo kremas užtikrins minimalų veido blizgėjimą 
ir makiažo fiksaciją – norimą įspūdį išlaikysite ištisą dieną! 
Šluotinių sėklučių ir arbatmedžių eteriniais aliejais papildytas 
makiažo pagrindo kremas odai suteikia ilgalaikį matinį įspūdį 
ir sumažina matomus nelygumus. Matinis makiažo pagrindo 
kremas leidžia sumažinti ir išlyginti raukšles ir glotniau padengti 
odą makiažo pagrindu, tad jūsų susikurtas įvaizdis išliks ilgiau.

Prekės dydis: 30 ml  Prekės nr. 31046

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER



Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Tinka tik išoriniam naudojimui.

Vanduo, kaprilo / kaprio trigliceridas, stearilo alkoholis, cetilo alkoholis, cetearilo alkoholis, glicerilo stearato citratas, 
glicerinas, silicis, natrio levulinatas, benzilo alkoholis, glicerilo kaprilatas, natrio anizatas, Butyrospermum parkii 
(taukmedžių) sviestas, kaolinas, Prunus amygdalus dulcis (saldžiųjų migdolų) aliejus, Leptospermum scoparium* 
(šluotinių sėklučių) šakų / lapų aliejus, Boswellia carterii* (bosvelijų) aliejus, Rosmarinus officinalis* (rozmarinų) 
lapų aliejus, Melaleuca alternifolia* (arbatmedžių) lapų aliejus, Pelargonium graveolens* (pelargonijų) žiedų aliejus, 
Lavandula angustifolia* (levandų) aliejus, natrio hidroksidas, natrio karbonatas.

* 100 % grynas eterinis aliejus

Švarią, sudrėkintą odą padenkite plonu, tolygiu 
sluoksniu. Prieš tepdami makiažą, palaukite keletą 
minučių, kol įsigers makiažo pagrindo kremas.

ĮSPĖJIMAI

INGREDIENTAI

INSTRUKCIJOS

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

Pasitikėti savimi be jokių išlygų jums padės „Savvy Minerals by 
Young Living®“ linijos produktai. Siūlome moterims kokybiškus, 
grynus produktus, kurie joms labiausiai tinka ir išryškina 
natūralų, unikalų grožį. Šluotinių sėklučių ir arbatmedžių 
eteriniais aliejais papildytas makiažo pagrindo kremas „Savvy 
Minerals by Young Living® Mattifying Primer“ sukurtas iš ne 
nano ingredientų. Šluotinių sėklučių ir arbatmedžių aliejai 
mažina matomas raukšles ir skatina sveiką odos išvaizdą.

PRODUKTO INFORMACIJA


