
• Mica obținută în mod etic: creează o strălucire și un 
pigment fosforescent frumos

• Ulei esențial de lavandă: ulei esențial pur de la ferma 
noastră din Simiane-la-Rotonde, Franța

• Minerale naturale: ajuta la crearea unei culori  
curate, construibile, fără umpluturi sau talc 

• Oferă nuanțe bogate și culoare construibilă

• Se amestecă bine și e durabil

• Făcut cu ingrediente pe bază de minerale 

• Formulat fără pudră de talc, bismut, parabeni, ftalați, 
substanțe petrochimice sau arome sintetice

• Făcut cu ingrediente din surse naturale

• Infuzat cu uleiul esențial Lavender susținut de 
angajamentul pentru calitate Seed to Seal®

• Vegan și netestat pe animale

• Pigmentat natural și fără vopsea

• Nuanțe bogate cu recompense mari și culoare  
construibilă

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Ai nevoie de o vacanță undeva pe o insulă tropicală? Setul 
`Ora de aur` a fost inspirat de acel moment magic din amurg 
când soarele apune la orizont și cerul este plin de un amestec 
divin, sărutat de soare, cu o lumină strălucitoare de aur și 
bronz. Această paletă exclusivă, de ediție limitată, surprinde 
frumusețea acelei lumini aurii și are patru nuanțe de fard. 
Captează tonuri calde și strălucitoare, care vor inspira multe 
look-uri strălucitoare.

Ca întotdeauna, fiecare fard de pleoape este formulat fără talc 
și realizat cu cele mai curate ingrediente, obținute cu atenție, 
inclusiv ulei esențial pur de lavandă susținut de angajamentul 
nostru de calitate Seed to Seal®, mica extrasă etic și minerale 
fin măcinate. Setul `Ora de aur` include 2 nuanțe mate și  
2 nuanțe strălucitoare pentru a crea look-uri naturale sau 
dramatice și îndrăznețe pentru orice ocazie.
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PALETĂ DE FARDURI DE PLEOAPE `ORA DE AUR`



• Pentru cele mai bune rezultate, aplică 
cu pensula pentru fard sau pensula de 
amestecare incluse în setul de pensule 
Savvy Minerals Essential. Construiește și 
amestecă după cum dorești. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Doar pentru uz extern. Evită 
contactul cu ochii. Întrerupe utilizarea 
produsului în cazul în care apar 
iritații.

Mica, trigliceridă caprilică / caprică, stearat de zinc, carbonat de magneziu, caprilat de gliceril, ulei de Lavandula 
angustifolia * (Lavandă). Poate conține: Oxizi de fier (CI 77491), Oxizi de fier (CI 77499), Pulbere de cupru (CI 77400), 
Dioxid de titan (CI 77891), Oxizi de fier (CI 77492), Mică (CI 77019), Violet de mangan (CI 77742), Ultramarine (CI 77007)

Poate conține: Cumarină**, geraniol**, limonene**, linalool**

* Ulei esențial 100% pur 

**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale

INSTRUCȚIUNI

INGREDIENTE 

AVERTISMENTE

Savvy Minerals®

PALETĂ DE FARDURI DE PLEOAPE `ORA DE AUR`  

Timp de generații întregi, machiajul a însemnat acoperirea pielii 
cu substanțe dure, chiar toxice. În ultimele câteva decenii, am 
văzut cum frumusețea pură a devenit din ce în ce mai populară, 
împreună cu toți termenii asociați: fără parabeni, fără ftalați, 
etc. Dar nu ne mulțumim să eliminăm doar acele câteva 
substanțe discutabile; am interzis peste 2.500 de ingrediente 
dăunătoare, ceea ce înseamnă că gama Savvy Minerals® by 
Young Living face parte din NOUL standard al frumuseții pure. 

CONTEXTUL PRODUSULUI


