
• Kaolin

• Olej ze słodkich migdałów

• Olejek eteryczny z manuki

• Olejek eteryczny z kadzidłowca Cartera 
(żywica olibanowa)

• Olejek eteryczny z rozmarynu

• Olejek eteryczny z drzewa herbacianego

• Olejek eteryczny z geranium

• Olejek eteryczny z lawendy

• Matuje i kontroluje błyszczenie

• Wygładza i ujednolica wygląd skóry 

• Wydłuża trwałość makijażu

• Wygładza zmarszczki

• Zmniejsza produkcję sebum

• Minimalizuje widoczność porów i zmarszczek

• Oczyszcza skórę dzięki olejkowi eterycznemu z drzewa 
herbacianego 

• Pomaga zadbać o zdrowy wygląd skóry dzięki olejkowi 
eterycznemu z manuki

• Zwiększa trwałość podkładu

• Nie zawiera nanoskładników

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Baza Savvy Minerals by Young Living® Mattifying Primer 
pomaga zmniejszyć błyszczenie skóry, dzięki czemu Twój 
nieskazitelny makijaż utrzyma się przez cały dzień! Produkt 
zawiera olejki eteryczne z krzewu manuka i drzewa herbacianego, 
dostarcza tłustej skórze matowego wykończenia i  wydłuża 
trwałość podkładu, zmniejszając jednocześnie widoczność 
niedoskonałości. Ma jedwabistą konsystencję i  pomaga 
wygładzić zmarszczki, tworząc jednolitą powierzchnię, na którą 
można zastosować podkład, dzięki czemu makijaż jest dużo 
trwalszy.

Pojemność 30 ml  Kod produktu: 31046

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER



Przechowuj poza zasięgiem dzieci. 
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Woda, trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, alkohol cetylostearylowy, cytrynian 
stearynianu glicerylowego, gliceryna, krzemionka, lewulinian sodu, alkohol benzylowy, monogliceryd kwasu kaprylowego, 
sól sodowa kwasu anyżowego, masło z masłosza parki (Butyrospermum parkii), kaolin, olejek ze słodkich migdałów (Prunus 
amygdalus dulcis), olejek z liści/gałęzi manuki (Leptospermum scoparium*), olejek z kadzidłowca Cartera (Boswellia 
carterii*), olejek z liści rozmarynu (Rosmarinus officinalis*), olejek z liści drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia*), 
olejek z kwiatów geranium (Pelargonium graveolens*), olejek z lawendy (Lavandula angustifolia*), wodorotlenek sodu, 
węglan sodu.

*100% czysty olejek eteryczny

Nanieś cienką, równomierną warstwę produktu 
na czystą, nawilżoną skórę. Odczekaj kilka minut, 
a następnie nałóż kolejne warstwy makijażu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SKŁADNIKI

SPOSÓB UŻYCIA

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

Linia kosmetyków Savvy Minerals by Young Living została 
stworzona, aby pomóc Ci czuć pewność siebie bez 
kompromisów. Naszym celem jest podkreślenie niepowtarzalnej, 
naturalnej urody każdej kobiety przy użyciu produktów wysokiej 
jakości i czystości. Savvy Minerals by Young Living® Mattifying 
Primer to produkt, który nie zawiera nanoskładników, został za 
to wzbogacony olejkami eterycznymi z  drzewa herbacianego 
i manuki. Olejki te pomagają zmniejszyć widoczność zmarszczek 
i wpływają pozytywnie na zdrowy wygląd skóry.

HISTORIA PRODUKTU


