
Objevte zářivě vypadající pleť a mladistvé, svěží zakončení 
díky tekutému podkladu Savvy Minerals by Young Living 
Liquid Foundation. Tento tekutý podklad, který nebyl 
testovaný na zvířatech, vám poskytne střední až plné 
krytí díky autentickým, čistým složkám a je vhodný 
pro vegany. Toto bohaté složení má krémovou a lehkou 
konzistenci a dobře se roztírá. Obsahuje samovyhlazovací 
polymery na rostlinné bázi, které pečují o pleť a vytváří 
hladkou, ochrannou vrstvu. Tyto polymery poskytují 
složky a esenciální oleje, které pomáhají hydratovat pleť 
bez mastného pocitu či zatížení. Náš podklad se snadno 
nanáší a nikdy nevytváří tlustou vrstvu ani šmouhy – je tak 
vhodný pro pleť jakéhokoli věku. Obsahuje esenciální olej 
ze santalovníku bílého, eticky vytěžené krystaly slídy, které 
podporují přirozenou záři pleti, a avokádový olej, který 
hydratuje a omezuje ztrátu vlhkosti. Tekutý podklad Savvy 
Minerals Liquid Foundation je součástí NOVÉ normy čisté 
krásy.

Velikost: 30 ml  

• Avokádový olej, který hydratuje pleť

• Olej ze slunečnicových semínek, který pečuje  

o pleť a zároveň omezuje ztrátu vlhkosti

• Krystaly slídy, které poskytují mladistvé, zářivé 

zakončení a jsou eticky vytěžené v USA

• Esenciální olej ze santalovníku bílého,  

který podporuje přirozenou záři pleti

• Samovyhlazovací polymery na rostlinné bázi, které 

chrání pleť, hydratují ji a pomáhají vytvořit hladký 

vzhled a rovnoměrné krytí

• Krémový a lehký tekutý podklad

• Pomáhá omezit vzhled červených skvrn

• Zářivé a bohaté pigmenty pro střední až plné krytí

• Pomáhá s vyhlazením pleti

• Vhodný pro vegany a není testován na zvířatech

• Nová norma čisté krásy znamená, že produkt neobsahuje 

chlór, sulfáty, ftaláty, minerální oleje, složky získané ze 

zvířat, syntetické vonné látky ani syntetická barviva

• 27509    Liquid Foundation Porcelain C1
• 27551     Liquid Foundation Ivory N3
• 27556    Liquid Foundation Buff W4
• 27561     Liquid Foundation Fresh Beige C6
• 28647    Liquid Foundation Natural Beige N7
• 28648    Liquid Foundation Sand Beige W8
• 28605    Liquid Foundation Honey C10
• 28649    Liquid Foundation Tan N11
• 28650    Liquid Foundation Caramel W12
• 28651     Liquid Foundation Truffle C14
• 28652    Liquid Foundation Pecan N15
• 28681     Liquid Foundation Hazelnut W18

• 28684    Liquid Foundation Cocoa N24
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Savvy Minerals



Díky Savvy Minerals by Young Living se můžete spolehnout na to, že 
jste součástí NOVÉ normy čisté krásy, což znamená, že na vaši pleť 
nenanášíte produkty, které jsou plné škodlivých složek. Náš tekutý 
podklad, který je v čele produktů čisté krásy, neobsahuje sulfáty, 
ftaláty, minerální oleje, složky získané ze zvířat, syntetické vonné 
látky ani syntetická barviva. Užijte si krásu a čistotu díky tekutému 
podkladu Savvy Minerals by Young Living Liquid Foundation.

Voda, C15-19 alkane, kokosové alkany, glycerin, 
polyglyceryl-6 polyricinoleate, kaprilový/kaprinový 
triglycerid, polyglyceryl-3 diisostearate, celulóza 
(přírodní polymer), polyglyceryl-10 pentaisostearate, 
polyglyceryl-2 isostearate, chlorid sodný, benzyl alcohol, 
Disteardimonium hectorite, Lauroyl lysine, koko-kaprilát/
kaprát, sorban draselný, stearoyl glutamic acid, olej ze 
santalovníku bílého (Santalum album)*, olej z avokáda 
(Persea gratissima), olej ze semínek slunečnice (Helianthus 
annuus), olej ze semínek maruly (Sclerocarya birrea), fytát 
sodný, tokoferol, alkohol

Může obsahovat: oxid titaničitý (CI 77891), slída (CI 77019), 
oxidy železa (CI 77492), oxidy železa (CI 77491), oxidy 
železa (CI 77499)

*100% čistý esenciální olej

Před použitím protřepte. Pro střední krytí naneste malé 
množství od středu vašeho obličeje směrem ven a rozetřete 
konečky prstů. Pro plnější krytí použijte štětec Savvy 
Minerals Full-Coverage Foundation Brush, abyste produkt 
nanesli podle potřeby, a pro matné zakončení použijte 
podkladový pudr Savvy Minerals Powder Foundation.

Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Pouze pro vnější použití.
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