
• Mica obtida de maneira ética: cria um fantástico 
brilho e cor iridescente.

• Óleo essencial de lavanda: óleo essencial puro 
produzido na nossa quinta em Simiane-la-Rotonde, 
em França.

• Minerais de origem natural: ajudam a criar cores 
limpas e intensificáveis, sem ingredientes de 
enchimento ou talco. 

• Proporcionam tons ricos com uma elevada 
pigmentação e cor intensificável.

• Esfumam-se com facilidade e são duradouras, 
aguentando o dia inteiro.

• Elaboradas com ingredientes à base de minerais.

• Formuladas sem talco, bismuto, parabenos, ftalatos, 
petroquímicos ou fragrâncias sintéticas.

• Elaboradas com ingredientes de origem natural.

• Infundidas com óleo essencial de lavanda puro 
apoiado pelo nosso compromisso de garantia de 
qualidade Seed to Seal.

• Fórmula adequada para veganos e não testada em 
animais.

• Com pigmentos de origem natural e sem corantes.

• A mica obtida de maneira ética realça a pigmentação 
e intensifica os tons.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Estás a precisar de uma escapadinha tropical? A Golden Hour 
está inspirada por aquele momento mágico ao entardecer, 
quando o sol se põe e o céu se enche com tons brilhantes 
de ouro e bronze. Esta paleta exclusiva de edição limitada 
transmite a beleza dessa luz dourada e inclui quatro sombras 
de olhos. Inclui tons quentes e brilhantes que inspirarão visuais 
radiantes sem limite.

Como sempre, cada sombra é formulada sem talco e elaborada 
a partir dos melhores ingredientes cuidadosamente obtidos, 
incluindo o óleo essencial de lavanda apoiado pelo nosso 
compromisso de garantia de qualidade Seed to Seal®, mica 
obtida de maneira ética e minerais finamente moídos. Esta 
paleta inclui duas sombras mate e duas sombras com brilho 
para criares visuais dramáticos ou naturais, adequados para 
qualquer ocasião.
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• Para obteres os melhores resultados, aplica estas sombras 
utilizando o Eyeshadow Brush (pincel para sombras) ou 
o Blend Brush (pincel para esfumar) que estão incluídos 
no Savvy Minerals Essential Brush Set. Podes aplicar as 
sombras várias vezes para criar um visual intenso ou 
esfumá-las, conforme desejado. 

Manter fora da vista e do alcance das 
crianças. Apenas para uso externo. 
Evitar o contacto com os olhos. 
Interromper o uso se ocorrer irritação 
na pele. 

Mica, triglicérido caprílico/cáprico, estearato de zinco, carbonato de magnésio, caprilato de glicerilo, óleo de Lavandula 
angustifolia* (Lavanda). Pode conter: óxido de ferro (CI 77491), óxido de ferro (CI 77499), cobre em pó (CI 77400),  
dióxido de titânio (CI 77891), óxido de ferro (CI 77492), mica (CI 77019), violeta de manganês (CI 77742), azul  
ultramarino (CI 77007).

Pode conter: cumarina**, geraniol**, limoneno**, linalol**

* Óleo essencial 100% puro

** Componentes naturais de óleos essenciais

INSTRUÇÕES

INGREDIENTES

PRECAUÇÕES
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Durante gerações, utilizar maquilhagem significava encher a 
pele com substâncias agressivas e tóxicas. Nas últimas décadas, 
surgiu a beleza limpa e as palavras que a acompanham: sem 
parabenos, sem ftalatos, etc. Mas não nos contentamos em 
eliminar apenas essas substâncias duvidosas, banimos mais de 
2500 ingredientes prejudiciais, o que significa que com a Savvy 
Minerals® by Young Living podes ter a certeza que fazes parte 
do novo padrão da beleza limpa.

HISTÓRIA DO PRODUTO


