
Täydellisen luonnollinen ja tuuheutta tuova ripsivärimme 
on saapunut. Savvy Minerals® Volumising Mascaramme on 
valmistettu luonnosta peräisin olevista ainesosista, jotka sekä 
hoitavat ripsiä että tekevät ripsistä paksut ja näyttävät.  
Meidän puhdas, eläinystävällinen ripsivärimme sisältää 
ripsiä hoitavia seetripuun ja rosmariinin eteerisiä öljyjä.  
Uniikisti muotoiltu harja varmistaa, että siihen tarttuu 
juuri oikea määrä tuotetta ja että ripsiväri ei paakkuunnu 
eikä varise. Luonnollisia ainesosia sisältävänä se sopii 
herkkäsilmäisillekin.

Koodi: 33485  

• Seetripuun kaarnan ja rosmariinin lehtien eteeriset  

öljyt hoitavat ripsiä

• Luonnosta peräisin olevat männyn kasvikuidut takaavat  

runsaan ja laadukkaan lopputuloksen

• Arginiini tekee silmäripsistä paksummat samalla kun  

hoitaa niitä

• 100-prosenttisesti luonnosta peräisin olevat väriaineet 

rautaoksideista

• Sisältää arginiiniä, joka sekä hoitaa ripsiä että tekee 

niistä paksumman näköiset

• Ei sisällä parabeeneja, sulfaatteja, flataatteja, 

synteettisiä hajusteita, mineraaliöljyjä, kivihiilitervaa tai 

synteettisiä väriaineita

• Sisältää ripsiä hoitavia seetripuun ja rosmariinin 

eteerisiä öljyjä 

 

 

 

 

 

• Valmistettu luonnosta peräisin olevista kasvikuiduista, 

jotka saavat ripset näyttämään paksummilta

• Eläinystävällinen

• 100-prosenttisesti luonnosta peräisin olevat ainesosat

• Aineosat sopivat myös herkkäsilmäisille

• Kerrostettava, eikä varise tai paakkuunnu

VOLUMISING MASCARA

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

Savvy Minerals®



Sukupolvien ajan meikkaaminen on tarkoittanut ihon ja 
kehon altistamista jopa koville kemikaaleille. Ajat ovat nyt 
kuitenkin muuttuneet. Nykyään puhtaasta kauneudesta 
puhutaan enemmän ja enemmän ja yhä useampi valitsee mm. 
parabeeni-, sulfaatti- ja flataattivapaat tuotteet. Käyttäessäsi 
Savvy Minerals® by Young Living -kosmetiikkaa, voit olla 
varma, että olet osa UUTTA puhtaan kauneuden liikettä.

Vesi, mehiläisvaha, Euphorbia cerifera (kandelilla) -vaha, cetearyl-alkoholi, polyglyseroli-6 polyrisinolaatti, 
Copernicia cerifera (karnauba) -vaha, oleiini-, linoli- ja linoleenipolyglyserolit, steariinihappo, glyseriini, arginiini, 
hydroksisteariini-/linoneeli-/oleiinipolyglyserolit, Simmondsia chinensis (jojoba) -siemenöljy, selluloosa, leuconostoc/
retiisijuuren hiivasuodos, glyseryylikaprylaatti, arachidyl-alkoholi, lactobacillus, Oryza sativa (riisi) -lesevaha, 
piioksidi, behenyl-alkoholi, selluloosan kumi, pullulaani, arachidyl-glukosidi, Cocos nucifera (kookos) -hedelmäuute,  
glyseryyliundekylenaatti, natriumsitraatti, alkoholi, xanthan-kumi, sitruunahappo, Cedrus atlantica* (seetripuu) 
-kuoriöljy, Rosmarinus officinalis* (rosmariini) -lehtiöljy, glukoosi, t-butyylialkoholi, denatoniumbentsoaatti 

Voi sisältää: rautaoksidit (CI 77499)

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy

 

Levitä ripsiväriä ripsien tyvestä kohti ripsien kärkiä 
sekä ylä- että alaripsissä. Käytä kevyttä siksak-
liikkettä varmistaaksesi, että ripsiväri tarttuu 
kunnolla ripsiin. Parhaan lopputuloksen saat kun 
annat ripsivärin kuivaa ennen seuraavan kerroksen 
levittämistä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
Vain ulkoiseen käyttöön. Lopeta tuotteen  
käyttö, jos ihoärsytystä ilmenee.
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