
• Etycznie pozyskiwana mika: tworzy piękny opalizujący 
połysk i pigment

• Olejek z lawendy: czysty olejek eteryczny z naszej 
farmy w Simiane-la-Rotonde we Francji

• Minerały naturalnego pochodzenia: pomagają 
uzyskać czysty, wyrazisty kolor bez wypełniaczy i talku 

• Szeroka gama odcieni o wysokiej pigmentacji, 
umożliwiająca budowanie koloru

• Długotrwały efekt na cały dzień

• Stworzone na bazie składników mineralnych

• Nie zawierają talku, bizmutu, parabenów, ftalanów, 
substancji petrochemicznych i syntetycznych 
substancji zapachowych

• Stworzone ze składników naturalnego pochodzenia

• Wzbogacone czystym olejkiem eterycznym z lawendy, 
stworzonym zgodnie z zobowiązaniem do jakości Seed 
to Seal®

• Produkt wegański, nietestowany na zwierzętach

• Naturalnie pozyskiwany pigment, bez barwników

• Etycznie pozyskiwana mika zwiększa pigmentację 
i trwałość koloru

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Brakuje Ci tropikalnych wakacji na plaży? Paleta Golden Hour 
powstała w  wyniku inspiracji tym magicznym momentem 
o zmierzchu, kiedy słońce chowa się za horyzontem, a na niebie 
pojawia się cudowna, muśnięta promieniami słonecznymi 
mieszanka mieniącego się, złotego światła. Ta oryginalna, 
limitowana paleta cieni oddaje piękno tego światła i  składa 
się z czterech czystych odcieni. To ciepłe, świetliste tony, które 
pozwalają stworzyć niezliczone makijaże pełne blasku.

Jak zawsze, wszystkie nasze cienie do powiek nie zawierają talku 
i  zostały stworzone z  najczystszych, etycznie pozyskiwanych 
składników, takich jak czysty olejek eteryczny z  lawendy, 
produkowany zgodnie z  zobowiązaniem do jakości Seed to 
Seal®, etycznie wydobywana mika i drobno zmielone minerały. 
Paleta Golden Hour zawiera dwa cienie matowe i  dwa cienie 
perłowe, dzięki którym stworzysz odważny lub naturalny makijaż 
na każdą okazję.
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• Aby uzyskać najlepszy efekt, nałóż za 
pomocą pędzla do cieni lub pędzla do 
rozcierania z zestawu Savvy Minerals 
Essential Brush Set. Dokładaj kolor 
i rozcieraj według upodobania. 

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. 
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. 
Unikaj kontaktu z oczami. Jeśli pojawi 
się podrażnienie, przerwij stosowanie.

Mika, trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, stearynian cynku, węglan magnezu, monogliceryd kwasu kaprylowego, 
olejek z lawendy (Lavandula angustifolia)*. Może zawierać: tlenki żelaza (CI 77491), tlenki żelaza (CI 77499), proszek 
miedzi (CI 77400), dwutlenek tytanu (CI 77891), tlenki żelaza (CI 77492), mikę (CI 77019), fiolet manganowy (CI 77742), 
ultramarynę (CI 77007).

 Może zawierać: kumarynę**, geraniol**, limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny

**Naturalne składniki olejków eterycznych

SPOSÓB UŻYCIA

SKŁADNIKI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Savvy Minerals®

EYESHADOW PALETTE GOLDEN HOUR  

Przez długie lata robienie makijażu oznaczało pokrywanie skóry 
drażniącymi, a nawet toksycznymi substancjami. W ostatnich 
dekadach rozwinął się jednak ruch czystego piękna, a  hasła 
takie jak „bez parabenów”, „bez ftalanów” i  tym podobne, 
zyskały sporą popularność. Ale my nie poprzestaliśmy na 
wyeliminowaniu tylko tych kilku wątpliwych substancji —
zbojkotowaliśmy ponad 2500 szkodliwych składników. Oznacza 
to, że używając kosmetyków Savvy Minerals® by Young Living 
możesz mieć pewność, że jesteś częścią NOWEGO standardu 
czystego piękna.

HISTORIA PRODUKTU


