
Descobre uma pele com um aspeto radiante, jovial e 
uniforme com a base Savvy Minerals® by Young Living Liquid 
Foundation. Esta base não testada em animais proporciona-
te uma cobertura média a completa com ingredientes puros 
e autênticos e é adequada para veganos. A sua fórmula 
rica tem uma textura cremosa e leve que é fácil de esbater 
graças aos nossos polímeros autoalisantes que hidratam 
a pele, dando-lhe um acabamento uniforme e luminoso. 
Estes polímeros libertam ingredientes e óleos essenciais que 
ajudam a hidratar a pele sem deixar uma sensação oleosa 
ou pesada. Esta fantástica base aplica-se sem se aglomerar 
ou marcar as rugas fazendo com que seja o produto perfeito 
para peles de todas as idades. Elaborada com o óleo 
essencial Sacred Sandalwood, cristais de mica obtidos de 
maneira ética para realçar o brilho natural da pele e óleo 
de abacate para hidratar e reduzir a perda de humidade, a 
base Savvy Minerals® Liquid Foundation faz parte do NOVO 
padrão de beleza ecológica e natural.

Tamanho: 30 ml  

• Óleo de abacate que hidrata a pele

• Óleo de semente de girassol que hidrata a pele ao 

mesmo tempo que reduz a perda de humidade

• Cristais de mica que proporcionam um acabamento 

jovial e radiante, obtidos de maneira ética em minas 

dos Estados Unidos

• Óleo essencial Sacred Sandalwood  

que realça o brilho natural da pele

• Polímeros autoalisantes à base de plantas que  

protegem a pele, hidratam e ajudam a criar um  

aspeto sedoso e uma cobertura uniforme

• Base líquida cremosa e leve

• Ajuda a reduzir o aparecimento de vermelhidão

• Luminosa e rica em pigmentos para uma cobertura média 

a completa

• Ajuda a proporcionar um aspeto uniforme à pele

• Adequada para veganos e não testada em animais

• O novo padrão de beleza ecológica e natural significa 

que não contém cloro, sulfatos, ftalatos, óleo mineral, 

ingredientes de origem animal, fragrâncias sintéticas ou 

corantes artificiais

• 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

BASE LÍQUIDA

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS CÓDIGOS DE PRODUTO

Savvy Minerals



Com a gama Savvy Minerals® by Young Living podes ter a 
confiança de fazer parte do NOVO padrão de beleza ecológica 
e natural, o que significa que não estás a colocar produtos 
com ingredientes prejudiciais na pele. Liderando o caminho dos 
produtos de beleza ecológica e natural, a nossa base líquida não 
contém sulfatos, ftalatos, óleo mineral, ingredientes de origem 
animal, fragrâncias sintéticas ou corantes artificiais. Mostra a tua 
beleza natural com a base Savvy Minerals® by Young Living Liquid 
Foundation.

Água, alcano C15-19, alcano de coco, glicerina, 
polirricinoleato poliglicerilo-6, triglicérido caprílico/
cáprico, di-isoestearato poliglicerilo-3, celulose (polímero 
natural), pentaisoestearato poliglicerilo-10, isoestearato 
poliglicerilo-2, cloreto de sódio, álcool de benzilo, hectorito 
de disteardimónio, lisina de lauroílo, coco-caprilato/
caprato, sorbato de potássio, ácido glutâmico estearilo, 
óleo de Santalum album* (Sândalo), óleo de Persea 
gratissima (Abacate), óleo de semente de Helianthus 
annuus (Girassol), óleo de semente de Sclerocarya birrea, 
fitato de sódio, tocoferol, álcool

Pode conter: dióxido de titânio (CI 77891), mica (CI 77019), 
óxidos de ferro (CI 77492), óxidos de ferro (CI 77491), 
óxidos de ferro (CI 77499)

*Óleo essencial 100% puro

Agita o frasco antes de utilizar. Para uma cobertura média, 
aplica uma quantidade pequena no centro do rosto e 
esbate-a pelo rosto inteiro com os dedos, uma esponja ou 
um pincel. Para um cobertura completa, utiliza o pincel 
para base Savvy Minerals® Full-Coverage Foundation 
Brush para aplicar as camadas que necessitares e utilizar 
a base em pó Savvy Minerals® Powder Foundation para 
fixá-la com um acabamento mate.

Precaução: manter fora da vista e do alcance  
das crianças. Apenas para uso externo.

HISTÓRIA DO PRODUTO 

BASE LÍQUIDA

INGREDIENTES:

Savvy Minerals

USOS SUGERIDOS PRECAUÇÕES


