
Descoperă aspectul strălucitor al pielii și o finisare plină 
de prospețime cu fondul lichid de ten Savvy Minerals by 
Young Living.  Acest fond de ten îți oferă o acoperire medie 
sau completă, cu ingrediente autentice, pure și vegane.  
Formula bogată are o textură cremoasă, ușoară și ușor de 
amestecat, derivată din polimerii care se uniformizează, 
pe bază de plante, pentru a hrăni pielea cu un strat 
fin, protector. Acești polimeri oferă ingrediente și uleiuri 
esențiale care hidratează pielea fără a avea un aspect 
uleios sau încărcat. Formula noastră benefică pentru ten 
alunecă ușor pe piele și este potrivită pentru toate vârstele.  
Făcut cu ulei esențial Sacred Sandalwood, cristale de 
mică obținute în mod etic pentru a îmbunătăți strălucirea 
naturală a pielii și ulei de avocado pentru hidratare, fondul 
lichid de ten Savvy Minerals face parte din NOUL standard 
al frumuseții pure. 

Cantitate: 30 ml  

• Ulei de avocado care hidratează pielea 

• Ulei de semințe de floarea soarelui care hrănește pielea 

în timp ce reduce pierderea de umiditate 

• Cristale de mica care oferă o finisare tinerească, 

strălucitoare și care au fost obținute etic în SUA

• Ulei esențial de lemn de santal sacru, care 

îmbunătățește strălucirea naturală a pielii 

• Polimeri pe bază de plante care protejează pielea, 

hidratează și ajută la crearea unui aspect neted  

și la o acoperire uniformă

• Fond lichid de ten cremos și ușor 

• Ajută la reducerea roșeței 

• Cu un pigment luminos și bogat pentru  

o acoperire de la medie la completă. 

• Ajută la netezirea pielii

• Vegan și netestat pe animale

• Noul standard al frumuseții pure înseamnă fără clor, 

sulfați, ftalați, ulei mineral, ingrediente de origine  

animală, parfumuri sintetice sau coloranți sintetici

• 27509    Fond de ten lichid Porcelain C1
• 27551     Fond de ten lichid Ivory N3
• 27556    Fond de ten lichid Buff W4
• 27561     Fond de ten lichid Fresh Beige C6
• 28647    Fond de ten lichid Natural Beige N7
• 28648    Fond de ten lichid Sand Beige W8
• 28605    Fond de ten lichid Honey C10
• 28649    Fond de ten lichid Tan N11
• 28650    Fond de ten lichid Caramel W12
• 28651     Fond de ten lichid Truffle C14
• 28652    Fond de ten lichid  Pecan N15
• 28681     Fond de ten lichid Hazelnut W18
• 28684    Fond de ten lichid Cocoa N24

FOND LICHID DE TEN 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI CODURI DE PRODUSE 

Savvy Minerals



Cu gama Savvy Minerals by Young Living, ai încredere în faptul că 
faci parte din NOUL standard al frumuseții pure și nu îți acoperi 
pielea cu produse pline de ingrediente dure.  Fondul nostru lichid 
de ten se află în fruntea produselor pure de înfrumusețare și nu 
are sulfați, ftalați, ulei mineral, ingrediente de origine animală, 
parfumuri artificiale sau coloranți sintetici. Bucură-te de o 
frumusețe pură cu fondul lichid de ten din gama Savvy Minerals by 
Young Living. 

Apă, alcan C15-19, alcani de nucă de cocos, glicerină, 
poligliceril-6 poliricinoleat, trigliceridă capriciană / 
caprică, poligliceril-3 diizostearat, celuloză (polimer 
natural), poligliceril-10 pentaisostearat, poligliceril-2 
izostearat, clorură de sodiu, sodiu hectorit, lauroil lizină, 
coco-caprilat / caprat, sorbat de potasiu, acid stearoil 
glutamic, ulei Santalum album (lemn de santal) *, ulei 
Persea gratissima (avocado), ulei de semințe Helianthus 
annuus (floarea soarelui), ulei de semințe de Sclerocarya 
birrea, fitat de sodiu, tocoferol, lcool

Poate conține: Dioxid de titan (CI 77891), Mica (CI 77019), 
Oxizi de fier (CI 77492), Oxizi de fier (CI 77491), Oxizi de 
fier (CI 77499) 

* Ulei esențial 100% pur 

Agită sticla înainte de utilizare. Pentru o acoperire medie, 
aplică cu degetele o cantitate mică de la centrul feței 
înspre exterior. Pentru o acoperire completă, utilizează 
pensula specială pentru fond de ten lichid pentru a 
acoperi după necesități și fondul de ten pudră de la  
Savvy Minerals pentru o finisare mată. 

Avertisment: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
Doar pentru uz extern. 

CONTEXTUL PRODUSULUI 

FOND DE TEN LICHID

INGREDIENTE:

Savvy Minerals

UTILIZĂRI RECOMANDATE AVERTISMENTE


