
• Eticky získaná slída: vytváří nádherně duhový třpyt  
a pigmentaci 

• Esenciální olej z levandule: čistý esenciální olej z naší 
farmy v Simiane-la-Rotonde ve Francii

• Přírodní minerály: pomáhají vytvářet svěží, vrstvitelnou 
barvu bez plnidel či mastku 

• Poskytují bohaté barvy a schopnost vrstvení

• Snadno se roztírají a poskytují dlouhotrvající barvy, 
které lze nosit po celý den

• Vyrobeny za použití složek na bázi minerálů

• Neobsahují mastek, bismut, parabeny, ftaláty, 
petrochemikálie ani syntetické vonné látky

• Vyrobeny z přirozeně získaných složek

• Obohaceny o čistý esenciální olej z levandule, který 
vyhovuje našemu závazku kvality Seed to Seal®

• Vhodné pro vegany a nejsou testovány na zvířatech

• Přirozeně pigmentované a bez barviv

• Eticky těžená slída vylepšuje pigmentaci a barvu

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Potřebujete tropickou dovolenou na pláži? Paleta očních stínů 
Golden Hour byla inspirována magickou chvilkou při západu 
slunce, kdy slunce zapadne za obzor a obloha je plná nebeské, 
slunečné směsi třpytivého zlatého a bronzového světla. Tato 
exkluzivní, limitovaná paleta zachycuje krásu tohoto zlatého 
světla a obsahuje čtyři svěží barvy očních stínů. Zachycuje teplé 
a zářivé tóny, které inspirují nekonečně zářivý vzhled.

Jako vždy je každý oční stín vyroben bez mastku a s těmi 
nejčistšími přísadami, které jsou pečlivě získávány, včetně čistého 
esenciálního oleje z levandule, jenž vyhovuje našemu závazku 
kvality Seed to Seal®, eticky vytěžené slídy a jemně namletých 
minerálů. Paleta očních stínů Golden Hour obsahuje dva matné 
stíny a dva třpytivé stíny pro vytvoření dramaticky odvážného 
nebo krásně přírodního vzhledu pro každou příležitost.
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Savvy Minerals®

EYESHADOW PALETTE GOLDEN HOUR



• Pro nejlepší výsledky aplikujte pomocí 
štětce Eyeshadow Brush nebo štětce 
Blending Brush, které jsou součástí sady 
štětců Savvy Minerals Essential Brush Set.  
Vrstvěte a míchejte dle potřeby.  

Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Pouze pro vnější použití. Vyhněte 
se kontaktu s očima. Objeví-li se 
podráždění, přestaňte používat.

Slída, kaprylový/kaprinový triglycerid, stearát zinečnatý, uhličitan hořečnatý, glyceryl kaprylát, olej z levandule 
(Lavandula angustifolia)*. Může obsahovat: oxidy železa (CI 77491), oxidy železa (CI 77499), měděný prášek (CI 77400), 
oxid titaničitý (CI 77891), oxidy železa (CI 77492), slída (CI 77019), manganová violeť (CI 77742), ultramaríny (CI 77007)

Může obsahovat: kumarin**, geraniol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej

**Přírodní složky esenciálních olejů

POKYNY

SLOŽENÍ

VAROVÁNÍ

Savvy Minerals®

EYESHADOW PALETTE GOLDEN HOUR  

Nošení líčidel po generace znamenalo zakrývat pleť škodlivými, 
či dokonce toxickými látkami. V posledních desetiletích jsme 
viděli vzestup čisté krásy a všech slov, které s ní souvisí: bez 
parabenů, bez ftalátů atd. Nespokojíme se však s omezením 
těchto několika pochybných složek, zakázali jsme více než 2 500 
škodlivých složek, což znamená, že díky řadě Savvy Minerals® 
by Young Living si můžete být jisti, že jste součástí NOVÉ normy 
čisté krásy.

PŮVOD PRODUKTU


