
• Ethisch verkregen mica: zorgt voor een prachtige gloed 
en pigment

• Lavendelolie: zuivere etherische olie van onze boerderij 
in Simiane-la-Rotonde, Frankrijk

• Natuurlijke mineralen: helpen een schone kleur vrij 
van vullers of talk te creëren die in meerdere lagen 
aangebracht kan worden 

• Biedt een diepe kleur die opgebouwd kan worden

• Vervaagt goed en blijft de hele dag mooi

• Gemaakt met ingrediënten op basis van mineralen

• Vrij van talk, bismut, parabenen, ftalaten, 
petrochemicaliën of synthetische geuren

• Geformuleerd met ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong

• Verrijkt met lavendelolie geproduceerd volgens onze 
Seed to Seal®-kwaliteitsbelofte

• Veganistisch en niet op dieren getest

• Voorzien van natuurlijk pigment en vrij van kleurstoffen

• Ethisch verkregen mica zorgt voor pigment en kleur

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

Behoefte aan een tropische vakantie? Golden Hour is 
geïnspireerd op dat magische moment in de schemering 
wanneer de zon achter de horizon verdwijnt en de lucht gevuld 
is met een hemels en zonovergoten licht van glinsterend goud en 
brons. Dit exclusieve oogschaduwpalette is beperkt verkrijgbaar 
en bevat de schoonheid van dat gouden licht in vier mooie 
kleuren. De warme, gloeiende kleuren zullen de inspiratie zijn 
achter prachtige looks.

Iedere oogschaduw is zoals altijd vrij van talk en gemaakt met 
de schoonste en meest zorgvuldig geselecteerde ingrediënten 
waaronder zuivere lavendelolie geproduceerd volgens onze Seed 
to Seal-kwaliteitsbelofte, ethisch gewonnen mica en fijngemalen 
mineralen. Golden Hour bestaat uit twee matte oogschaduws 
en twee glanzende oogschaduws zodat je zowel dramatische en 
gedurfde als rustige en natuurlijke looks kunt creëren.
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Savvy Minerals

EYESHADOW PALETTE GOLDEN HOUR



• Gebruik voor het beste resultaat 
de Eyeshadow Brush of Blending 
Brush van de Savvy Minerals 
Essential Brush Set. Breng aan 
zoals gewenst. 

Buiten bereik van kinderen houden.  
Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd 
direct contact met de ogen. Bij 
irritatie het gebruik staken.

Mica, capryl/caprictriglyceride, zinkstearaat, magnesiumcarbonaat, glycerylcaprylaat, lavandula angustifolia 
(lavendelolie)*. Bevat mogelijk: ijzeroxiden (CI 77491), ijzeroxiden (CI 77499), koperpoeder (CI 77400), titaandioxide  
(CI 77891), ijzeroxiden (CI 77492), mica (CI 77019), mangaanviolet (CI 77742), ultramarines (CI 77007)

Bevat mogelijk: coumarin**, geraniol**, limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie

**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën

INSTRUCTIES

INGREDIËNTEN

WAARSCHUWINGEN

Savvy Minerals

EYESHADOW PALETTE GOLDEN HOUR  

Generaties lang betekende het dragen van make-up het 
bedekken van je gezicht met schadelijke en zelfs giftige stoffen. 
De afgelopen decennia hebben we de opkomst gezien van 
schone cosmetica en alle populaire termen die daarbij horen: vrij 
van parabenen, ftalaten, enzovoort. Maar we zijn niet tevreden 
met het elimineren van alleen die paar dubieuze stoffen. We 
hebben meer dan 2500 schadelijke ingrediënten verboden, wat 
betekent dat je met Savvy Minerals® by Young Living erop kunt 
vertrouwen dat je deel uitmaakt van de NIEUWE standaard in 
schone cosmetica.

GESCHIEDENIS


