
Hledání přirozeně získané řasenky pro objem řas je  
u konce. Naše řasenka Savvy Minerals® Volumising Mascara 
je speciálně vytvořena za použití přirozeně získaných 
složek, díky kterým vaše řasy vyniknou. Obsahuje také 
jedinečná rostlinná vlákna, která dodají objem pro plnější, 
zdravěji vypadající řasy s každým nanesením. Naše čisté 
složení, které nebylo testováno na zvířatech, je obohaceno 
esenciálními oleji z cedrového dřeva a rozmarýnu, které 
pomáhají pečovat o řasy. Jedinečný, plný tvar kartáčku 
obsahuje vlnitá vlákna, která pomáhají zaručit, že je  
s každým tahem poskytnuto perfektní množství produktu  
bez slepení, drolení nebo rozmazání. Naše nedráždivé, 
přirozeně získané složení je jemné k citlivým očím a řasám.

Kód: 33485  

• Esenciální olej z cedrového dřeva a listů rozmarýnu pomáhá 

pečovat o řasy

• Přírodní rostlinná vlákna z borovice podporují objem  

a texturu s každým nanesením

• Arginin může řasám pomoci vypadat plněji a hustěji  

a poskytuje jim péči navíc

• 100% přírodní barvivo z oxidů železa

• Obohacena argininem, který řasám pomůže  

vypadat plněji a poskytne jim péči navíc

• Neobsahuje parabeny, sulfáty, ftaláty, syntetické  

vonné látky, minerální oleje, uhelný dehet ani syntetická 

barviva

• Obohacena esenciálním olejem z cedrového dřeva  

a rozmarýnu pro péči o řasy 

 

 

 

 

 

• Vyrobena za použití přírodních rostlinných vláken,  

která poskytují texturu a objem

• Není testována na zvířatech

• 100% přirozeně získaná

• Nedráždivé složení je jemné k očím a řasám

• Vrstvitelné složení bez slepení a drolení

VOLUMISING MASCARA

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Savvy Minerals®



Nošení líčidel po generace znamenalo zakrývat pleť škodlivými, 
či dokonce toxickými látkami. V posledních desetiletích jsme 
viděli vzestup čisté krásy a všech slov, které s ní souvisí: bez 
parabenů, bez ftalátů atd. Co to ale vůbec znamená? Díky 
řadě Savvy Minerals® by Young Living si můžete být jisti, že  
jste součástí NOVÉ normy čisté krásy.

Voda, včelí vosk, vosk z pryšce voskodárného (Euphorbia cerifera), cetearyl alcohol, Polyglyceryl-6-polyricinoleát, 
karnaubský vosk (Copernicia cerifera), oleic/linoleic/linolenic polyglyceridy, kyselina stearová, glycerin, arginin, 
hydroxystearic/linolenic/oleic polyglyceridy, olej ze semen jojoby (Simmondsia chinensis), celulóza, filtrát enzymu 
leuconostoc/kořene ředkve, glyceryl kaprylát, arachidyl alcohol, lactobacillus, vosk z rýžových otrub (Oryza sativa), 
oxid křemičitý, behenyl alcohol, celulózová guma, pullulan, arachidyl glucoside, výtažek z plodu kokosu (Cocos 
nucifera), glyceryl undecylenate, citronan sodný, alcohol, xanthan, kyselina citronová, olej z kůry cedru (Cedrus 
atlantica)*, olej z listů rozmarýnu (Rosmarinus officinalis)*, glucose, t-butyl alcohol, denatonium-benzoát 

Může obsahovat: oxidy železa (CI 77499)

*100% čistý esenciální olej

Naneste řasenku od kořínků řas po konečky na 
horním i spodním víčku. Pro nanesení většího 
množství produktu pohybujte kartáčkem ze strany 
na stranu směrem vzhůru. Pro nejlepší výsledky 
nechte řasenku uschnout před dalším nanesením, 
abyste vytvořili objem a délku navíc.

Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Pouze pro vnější použití.  
Objeví-li se podráždění,  
přestaňte používat.

PŮVOD PRODUKTU 

VOLUMISING MASCARA

SLOŽENÍ

Savvy Minerals®

POKYNY VAROVÁNÍ


