
Spraw, aby Twoja skóra promieniała młodzieńczym 
blaskiem dzięki podkładowi Savvy Minerals by Young 
Living Liquid Foundation. Ten nietestowany na 
zwierzętach produkt umożliwia krycie od średniego do 
pełnego i zawiera wyłącznie czyste, wegańskie składniki. 
Jego bogata formuła ma lekką, kremową i łatwą do 
rozcierania konsystencję, została również wzbogacona 
wygładzającymi polimerami roślinnymi, które odżywiają 
skórę za pomocą jedwabistej warstwy ochronnej. 
Olejki eteryczne i inne składniki sprawiają, że skóra jest 
nawilżona, bez pozostawiania uczucia tłustości i efektu 
maski. Podkład umożliwia bezproblemową aplikację, nie 
warzy się i nie odkłada w zagłębieniach — dzięki czemu 
świetnie sprawdzi się dla skóry w każdym wieku. W jego 
składzie znajdziesz olejek eteryczny z sandałowca białego 
i etycznie wydobywane kryształy miki, wzmacniające 
naturalny blask skóry, a także olej z awokado, aby 
nawilżać i zmniejszać utratę wody. Savvy Minerals Liquid 
Foundation to nowy standard czystego piękna.

Pojemność: 30 ml  

• Olej z awokado o działaniu nawilżającym

• Olej z nasion słonecznika, który odżywia  

skórę i zmniejsza utratę wody

• Kryształy miki, etycznie wydobywane  

w Stanach Zjednoczonych, dające efekt  

blasku i młodzieńczego wyglądu

• Olejek eteryczny z sandałowca białego,  

zwiększający naturalny blask skóry

• Wygładzające polimery roślinne, które chronią  

skórę, nawilżają i pozwalają osiągnąć gładkie 

wykończenie oraz równomierne krycie

• Kremowy, lekki podkład w płynie

• Pomaga zmniejszyć widoczność zaczerwienień

• Świetlisty, bogaty w pigment produkt dla średniego lub 
pełnego krycia

• Pomaga wygładzić skórę

• Produkt wegański, nietestowany na zwierzętach

• Nowy standard czystego piękna oznacza, że w składzie 
nie ma chloru, siarczanów, ftalanów, oleju mineralnego, 
składników pochodzenia zwierzęcego, syntetycznych 
substancji zapachowych lub sztucznych barwników 

• 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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Dzięki kosmetykom Savvy Minerals by Young Living możesz mieć 
pewność, że jesteś częścią nowego standardu czystego piękna. 
Oznacza to, że nie nakładasz na skórę produktów pełnych 
szkodliwych składników. Nasz podkład w płynie to wiodąca pozycja 
wśród czystych produktów dla urody — nie zawiera siarczanów, 
ftalanów, oleju mineralnego, składników pochodzenia zwierzęcego, 
syntetycznych substancji zapachowych ani sztucznych barwników. 
Ciesz się pięknem i czystością dzięki Savvy Minerals by Young Living 
Liquid Foundation.

Woda, alkan C15-19, alkany kokosowe, gliceryna, 
polirycynooleinian poliglicerolu (6), trójgliceryd 
kaprylowo-kaprynowy, diester kwasu izostearynowego 
i poliglicerolu (3), celuloza (polimer naturalny), estry 
kwasu penta-izostearynowego i poliglicerolu (10), ester 
kwasu izostearynowego i poliglicerolu, chlorek sodu, 
alkohol benzylowy, hektoryt disteardimonium, lauryno 
lizyna, koko-kaprylat/kaprynian, sorbinian potasu, kwas 
stearoilo-glutaminowy, olejek z sandałowca białego 
(Santalum album)*, olej z awokado (Persea gratissima), 
olej z nasion słonecznika (Helianthus annuus), olej z nasion 
maruli (Sclerocarya birrea), sól sodowa kwasu fitowego, 
tokoferol, alkohol

Może zawierać: dwutlenek tytanu (CI 77891), mikę (CI 
77019), tlenki żelaza (CI 77492), tlenki żelaza (CI 77491), 
tlenki żelaza (CI 77499)

*100% czysty olejek eteryczny

Wstrząśnij przed użyciem. Dla średniego krycia nanieś 
niewielką ilość podkładu na środek twarzy i rozetrzyj do 
zewnątrz za pomocą palców. Dla pełniejszego krycia 
zastosuj pędzel do podkładu Savvy Minerals, aby  
nakładać kolejne warstwy oraz podkład Savvy Minerals 
Powder Foundation, aby zadbać o matowe wykończenie.

Uwaga: Przechowuj poza zasięgiem dzieci.  
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
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