
• Caolin

• Ulei de migdale dulci 

• Ulei esențial de manuka

• Ulei esențial de tămâie 

• Ulei esențial de rozmarin

• Uleiul esențial de arbore de ceai

• Ulei esențial de mușcate

• Ulei esențial de lavandă 

• Matifiază și controlează luciul

• Netezește și uniformizează aspectul pielii 

• Prelungește și îmbunătățește aspectul machiajului

• Estompează și netezește liniile

• Reduce și controlează luciul

• Minimizează aspectul porilor și al liniilor fine

• Curăță pielea cu ulei esențial de arbore de ceai 

• Susține aspectul sănătos al pielii cu ulei esențial 
de manuka.

• Extinde uzura fondului de ten

• Conține ingrediente non-nano

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Baza noastră pentru machiaj Savvy Minerals by Young Living® 
Mattifying Primer va reduce luciul, pentru ca finisarea perfectă 
a machiajului tău să țină toată ziua! Formulat cu uleiuri esențiale 
de manuka și arbore de ceai, această bază pentru machiaj e 
benefică pentru piele și conferă tenului gras un finisaj mat. În 
același timp, ajută la menținerea durabilității fondului tău de ten 
și la reducerea apariției imperfecțiunilor. Ușor de aplicat, noua 
noastră bază pentru machiaj ajută la estomparea și netezirea 
liniilor fine și oferă o suprafață uniformă pentru fondul de ten, 
ajutând la extinderea uzurii machiajului.

Volumul produsului 30 ml Articol nr. 31046

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER



A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern. 

Apă, trigliceride caprilice/caprice, alcool stearilic, alcool cetilic, alcool cetearilic, citrat de stearat de gliceril, glicerină, 
silice, levulinat de sodiu, alcool benzilic, caprilat de gliceril, anisat de sodiu, Butyrospermum parkii (unt de shea), caolin, 
Prunus amygdalus dulcis (ulei de migdale dulci), Leptospermum scoparium* (ulei de frunze/ramuri de manuka), Boswellia 
carterii* (ulei de tămâie), Rosmarinus officinalis* (ulei de frunze de rozmarin), Melaleuca alternifolia* (ulei de frunze de 
arbore de ceai), Pelargonium graveolens* (ulei de mușcate), Lavandula angustifolia* (ulei de lavandă), hidroxid de sodiu, 
carbonat de sodiu

* Ulei esențial 100% pur 

Aplică un strat subțire și uniform pe pielea curată 
și hidratată. Așteaptă câteva minute după ce aplici 
baza, înainte de a aplica machiajul.

AVERTISMENTE

INGREDIENTE 

INSTRUCȚIUNI

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

Gama Savvy Minerals by Young Living a fost formulată pentru 
a te ajuta să ai încredere în tine, fără compromisuri. Noi credem 
în împuternicirea femeilor pentru a ieși în evidență cu propria lor 
frumusețe unică, naturală, în timp ce utilizează produse pure 
și calitative. Baza noastră pentru machiaj Savvy Minerals by 
Young Living® Mattifying Primer a fost formulată cu ingrediente 
non-nano și cu uleiuri esențiale de arbore de ceai și manuka.  
Aceste uleiuri ajută la reducerea apariției liniilor fine și pot 
îmbunătăți aspectul sănătos al pielii.

CONTEXTUL PRODUSULUI


