
• Caulino

• Óleo de amêndoa doce

• Óleo essencial de manuka

• Óleo essencial de olíbano

• Óleo essencial de alecrim

• Óleo essencial de árvore do chá

• Óleo essencial de gerânio

• Óleo essencial de lavanda

• Proporciona um acabamento mate e controla o brilho

• Suaviza e uniformiza o aspeto da pele 

• Prolonga e realça o aspeto da maquilhagem

• Desvanece e alisa as linhas finas

• Reduz e controla o brilho e a oleosidade

• Minimiza o aspeto dos poros e as linhas finas

• Limpa a pele com óleo essencial de árvore do chá 

• Contribui para o aspeto saudável da pele 
com o óleo essencial de manuka

• Aumenta a duração da base

• Não contém nano ingredientes

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

O nosso Savvy Minerals by Young Living® Mattifying Primer vai 
ajudar-te a controlar o brilho para que o acabamento perfeito 
da tua maquilhagem possa durar o dia inteiro. Formulado com 
os óleos essenciais de manuka e árvore do chá, este primer dá 
um acabamento mate às peles oleosas e aumenta a duração 
da base à medida que ajuda a reduzir o aparecimento de 
imperfeições. Com uma textura sedosa quando aplicado, o 
nosso novo primer mate ajuda a desvanecer as linhas finas e 
proporciona uma superfície uniforme para que a base aguente 
e dure mais tempo.

Tamanho: 30 ml   Código: 31046

Savvy Minerals by Young Living® 

MATTIFYING PRIMER



Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Apenas para uso externo.

Água, triglicérido caprílico/cáprico, álcool estearílico, álcool cetílico, álcool cetearílico, citrato de estearato de glicerilo, 
glicerina, sílica, levulinato de sódio, álcool benzílico, caprilato de glicerilo, anisato de sódio, manteiga de Butyrospermum 
parkii (Karité), caulino, óleo de Prunus amygdalus dulcis (Amêndoa doce), óleo de ramo/folha de Leptospermum 
scoparium* (Manuka), óleo de Boswellia carterii* (Olíbano), óleo de folha de Rosmarinus officinalis* (Alecrim), óleo de 
folha de Melaleuca alternifolia* (Árvore do chá), óleo da flor de Pelargonium graveolens* (Gerânio), óleo de Lavandula 
angustifolia* (Lavanda), hidróxido de sódio, carbonato de sódio.

* Óleo essencial 100% puro

Aplica uma camada fina e uniforme sobre a pele 
limpa e hidratada. Deixa que o primer atue durante 
uns minutos antes de aplicares maquilhagem.

PRECAUÇÕES

INGREDIENTES

INSTRUÇÕES

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

A gama Savvy Minerals by Young Living® foi formulada para 
te ajudar a sentir confiança sem fazer sacrifícios. Acreditamos 
na capacitação das mulheres para que se destaquem com a 
sua própria beleza natural única ao mesmo tempo que utilizam 
produtos puros e de qualidade. O nosso Savvy Minerals by Young 
Living® Mattifying Primer foi formulado sem nano ingredientes 
e está infundido com os óleos essenciais de árvore do chá e 
manuka.  Estes óleos ajudam a reduzir a aparência das linhas 
finas e podem melhorar o aspeto de uma pele saudável.

HISTÓRIA DO PRODUTO


