
• Etiskt utvunnen glimmer: skapar vackert skiftande 
glitter och pigment 

• Eterisk lavendelolja: ren eterisk olja från vår gård i 
Simiane-la-Rotonde i Frankrike

• Naturliga mineraler: skapar en ren färg som byggs 
upp väl och som är fri från fyllnadsmedel och talk 

• Ger rika nyanser med starka färger  
som byggs upp väl

• Lätt att blanda och varar hela dagen

• Gjord av mineralbaserade ingredienser

• Tillverkad utan talk, vismut, parabener, ftalater, 
petrokemiska ämnen och syntetiska doftämnen

• Gjord av naturligt härledda ingredienser

• Berikad med ren eterisk lavendelolja som backas upp 
av Young Livings kvalitetslöfte Seed to Seal

• Vegansk och inte testad på djur

• Innehåller naturliga pigment och inga färgämnen

• Etiskt utvunnen glimmer förstärker pigmenten och ger 
starka färger

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Behöver du en strandsemester i Tropikerna? Golden Hour har 
inspirerats av den magiska stund när solen balanserar precis 
ovanför horisonten och himlen fylls av ett nästan overkligt, 
solkysst ljus i skimrande gyllene nyanser. Denna exklusiva, 
tidsbegränsade palett fångar skönheten i en vacker solnedgång 
och ögonskuggan innehåller fyra rena nyanser. Den fångar de 
varma och glänsande toner som kommer att ge dig ett strålande 
utseende.

Som vanligt är alla ögonskuggor utformade utan talk och 
med de renaste, mest omsorgsfullt odlade ingredienserna, 
inklusive ren lavendelolja som backas upp av Young Livings 
kvalitetslöfte Seed to Seal®, etiskt utvunnen glimmer och 
finmalda mineraler. Golden Hour innehåller två matta och två 
skimrande ögonskuggor för att skapa dramatiskt vågade eller 
vackert naturliga ögon för varje situation.
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EYESHADOW PALETTE GOLDEN HOUR



• Använd en ögonskuggspensel 
eller borste från Savvy Minerals 
Essential Brush Set för bästa 
resultat. Bygg upp och blanda 
efter smak. 

Förvaras utom räckhåll för barn.  
Endast för utvärtes bruk. Undvik  
kontakt med ögonen. Använd inte  
produkten om irritation uppstår.

Glimmer, kapryl-/kaprin-triglycerid, zinkstearat, magnesiumkarbonat, glycerylkaprylat, Lavandula angustifolia* 
(lavendelolja). Kan innehålla: Järnoxider (CI 77491), järnoxider (CI 77499), kopparpulver (CI 77400), titandioxid  
(CI 77891), järnoxider (CI 77492), glimmer (CI 77091), manganviolett (CI 77742), ultramarin (CI 77007).

Kan innehålla: kumarin**, geraniol**, limonen**, linalool**

*100 % ren eterisk olja

**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

ANVÄNDNING

INGREDIENSER

VARNING

Savvy Minerals®

EYESHADOW PALETTE GOLDEN HOUR  

Att bära smink innebar länge att man täckte huden med kraftiga 
eller till och med giftiga ämnen. Under de senaste årtiondena 
har vi sett en ökning i ren skönhet och alla uttryck som hör till: fri 
från parabener, fri från ftalater, o.s.v. Men vi vill inte bara nöja 
oss med att utesluta de tvivelaktiga ämnena; vi har förbjudit mer 
än 2 500 skadliga ämnen, vilket betyder att om du använder 
Savvy Minerals® by Young Living så kan du vara säker på att du 
är en del av den nya standarden inom ren skönhet.

PRODUKTBAKGRUND


