
• Kaolin

• Sötmandelolja

• Eterisk manukaolja

• Eterisk frankincenseolja

• Eterisk rosmarinolja

• Eterisk tea tree-olja

• Eterisk geraniumolja

• Eterisk lavendelolja

• Kontrollerar glans och skapar en matt yta

• Jämnar ut huden 

• Gör så att sminket sitter på plats längre och bättre

• Jämnar ut fina linjer

• Minskar och kontrollerar glans och olja

• Minskar porer och fina linjer

• Rengör huden med eterisk tea tree-olja 

• Främjar hud som ser hälsosam ut med eterisk 
manukaolja

• Gör så att din foundation sitter på plats längre

• Innehåller ingredienser utan nanopartiklar

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Minska glansen med vår Savvy Minerals by Young Living® 
Mattifying Primer som gör att sminkningen sitter snyggt hela 
dagen! Vår hudvårdande primer innehåller eterisk manuka- 
och tea tree-olja och ger fet hud en matt yta. Den håller din 
foundation på plats och bidrar till att minska skavanker. Primern 
är lätt att applicera, ger en matt finish och jämnar ut fina linjer. 
Den skapar en jämn yta innan du använder foundation som gör 
att sminket hålls på plats längre.

Produktstorlek: 30 ml   Artikelnummer: 31046

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER



Förvaras utom räckhåll för barn. 
Endast för utvärtes bruk.

Vatten, kapryl-/kaprin-triglycerid, stearylalkohol, cetylalkohol, cetearylalkohol, glycerylstearatcitrat, glycerin, kiseldioxid, 
natriumlevulinat, bensylalkohol, glycerylkaprylat, natriumanisat, Butyrospermum parkii (sheasmör), kaolin, Prunus 
amygdalus dulcis (sötmandelolja), Leptospermum scoparium* (manukaolja), Boswellia carterii* (frankincenseolja), 
Rosmarinus officinalis* (rosmarinolja), Melaleuca alternifolia* (tea tree-olja), Pelargonium graveolens* (geraniumolja), 
Lavandula angustifolia* (lavendelolja), natriumhydroxid, natriumkarbonat

*100 % ren eterisk olja

Applicera ett tunt och jämnt lager på ren och 
återfuktad hud. Vänta några minuter innan 
du börjar sminka dig.

VARNING

INGREDIENSER

ANVÄNDNING

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

Savvy Minerals by Young Living-serien utformades för att 
hjälpa dig att känna dig självsäker utan att kompromissa med 
kvaliteten. Vi vill stärka kvinnor att framhäva sin unika och 
naturliga skönhet med rena produkter av hög kvalitet. Vår Savvy 
Minerals by Young Living® Mattifying Primer har skapats med 
ingredienser utan nanopartiklar och med eteriska oljor av tea 
tree och manuka. Dessa oljor minskar fina linjer och kan också 
göra så att huden ser mer hälsosam ut.

PRODUKTBAKGRUND


