
• Eettisesti louhittu mica-kiillemineraali: tuo luomiväriin 
upeaa kiiltoa ja pigmenttiä 

• Eteerinen laventeliöljy: puhdas eteerinen öljy Ranskan 
Simiane-la-Rotonde -maatilaltamme

• Luonnosta peräisin olevat mineraalit: tekevät 
silmämeikin väristä puhtaan ja helposti  
kerrostettavan ilman täyteaineita tai talkkia 

• Laaja sävyvalikoima ja helposti kerrostettavat värit

• Hienosti sekoittuvia ja pitkäkestoisia

• Valmistettu mineraalipohjaisista ainesosista

• Valmistettu ilman talkkia, vismuttia, parabeeneja, 
ftalaatteja, petrokemikaaleja tai synteettisiä hajusteita

• Valmistettu luonnosta peräisin olevista ainesosista

• Sisältää puhdasta eteeristä laventeliöljyä, joka on 
tuotettu Seed to Seal -laatustandardiemme mukaisesti

• Vegaaninen ja eläinystävällinen tuote

• Luonnosta peräisin olevat pigmentit. Ei sisällä 
väriaineita

• Eettisesti louhitut kiillekristallit tehostavat pigmenttiä ja 
väriä

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

Oletko eksoottisen rantaloman tarpeessa? Golden Hour on 
saanut inspiraationsa siitä maagisesta hetkestä, kun aurinko 
laskee horisonttiin ja maalaa taivaan hehkuvan kultaisilla 
ja pronssisilla sävyillä. Tämä eksklusiivinen vain rajoitetun 
ajan tarjolla oleva luomiväripaletti sisältää neljä kultaiseen 
vivahtavaa luomiväriä. Näillä lämpimän kultaisilla luomiväreillä 
silmämeikistä tulee upean hehkuva.

Luomivärimme eivät sisällä talkkia, ja ne on valmistettu 
parhaista eläinystävällisistä aineosista, kuten 100-prosenttisen 
puhtaasta Seed to Seal® -standardien mukaan tuotetusta 
eteerisestä laventeliöljystä, eettisesti louhituista kiillekristalleista 
ja hienoista mineraalipigmenteistä. Golden Hour sisältää kaksi 
mattapohjaista ja kaksi kimaltelevaa luomiväriä, joilla onnistuu 
sekä hillityn luonnollinen että vahvan dramaattinen silmämeikki. 
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• Saadaksesi parhaan mahdollisen 
lopputuloksen, käytä luomivärisivellintämme tai 
sekoitussivellintämme, jotka molemmat tulevat 
Savvy Minerals Essential Brush -kokoelmassa. 
Sekoita ja kerrosta makusi ja tyylisi mukaan. 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä  
tuotteen joutumista silmiin. Lopeta 
tuotteen käyttö, jos ihoärsytystä 
ilmenee.

Kiille, kapryyli/kapriinitriglyseridi, magnesiumstearaatti, sinkkistearaatti, glyseryylikaprylaatti, Lavandula angustifolia* 
(laventeli) -öljy. Saattaa sisältää: rautaoksidi (CI 77491), rautaoksidi (CI 77499), kuparijauhe (CI 77400), titaanidioksidi  
(CI 77891), rautaoksidi (CI 77492), mica-kiillekristalli (CI 77019), mangaanivioletti (CI 77742), ultramariini (CI 77007)

Saattaa sisältää: kumariini**, geranioli**, limoneeni**, linaloli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat
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Sukupolvien ajan meikkaaminen on tarkoittanut ihon ja kehon 
altistamista kovillekin kemikaaleille. Ajat ovat nyt kuitenkin 
muuttuneet. Nykyään puhtaasta kauneudesta puhutaan 
enemmän ja enemmän ja yhä useampi valitsee mm. parabeeni-, 
sulfaatti- ja flataattivapaat tuotteet. Me emme ole pelkästään 
päättäneet olla käyttämättä muutamaa kurjaa ainesosaa, 
vaan olemme sanoneet ei yli 2 500 haitalliselle ainesosalle. 
Käyttäessäsi Savvy Minerals® by Young Living -kosmetiikkaa, 
voit olla varma, että olet osa UUTTA puhtaan kauneuden liikettä.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT


