
De zoektocht naar een die de wimpers volume geeft is 
voorbij. Onze Savvy Minerals® Volumising Mascara is 
speciaal ontwikkeld met ingrediënten van natuurlijke 
oorsprong die de wimpers laten opvallen. Unieke 
plantenvezels zorgen voor volume en laten de wimpers er 
voller en gezonder uitzien.  
Onze schone, dierproefvrije formule bevat cederhoutolie en 
rozemarijnolie die wimpers verzorgen. De unieke vorm van 
de borstel zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid mascara 
aangebracht wordt zodat de wimpers niet aan elkaar 
plakken of vlekken veroorzaken. De is zacht voor gevoelige 
ogen en wimpers.

Code: 33485  

• Cederhoutolie en rozemarijnolie helpen de wimpers te verzorgen

• Plantenvezels van de pijnboom zorgen voor textuur en volume

• Arginine verzorgt de wimpers en kan deze er voller en dikker  

uit laten zien

• Kleurstof van ijzeroxiden van honderd procent natuurlijke 

oorsprong

• Verrijkt met arginine om de wimpers te verzorgen en  

deze er voller uit te laten zien

• Bevat geen parabenen, sulfaten, ftalaten, synthetische 

geurstoffen, minerale olie, koolteer of synthetische 

kleurstoffen

• Voorzien van cederhout en rozemarijnolie om de  

wimpers te verzorgen

• Geformuleerd met plantenvezels die voor textuur en 

volume zorgen 

 

 

 

• Niet getest op dieren

• Basis met een honderd procent natuurlijke oorsprong

• Niet-irriterende formule die zacht is voor de  

wimpers en ogen

• Kan in meerdere lagen aangebracht worden,  

plakt niet en schilfert niet

VOLUMISING MASCARA

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

Savvy Minerals



Generaties lang betekende het dragen van make-up het 
bedekken van je gezicht met schadelijke en zelfs giftige stoffen. 
De afgelopen decennia hebben we de opkomst gezien van 
schone cosmetica en alle populaire termen die daarbij horen: 
vrij van parabenen, ftalaten, enzovoort. Maar wat betekent dat 
nu eigenlijk? Met Savvy Minerals by Young Living® kun je erop 
vertrouwen dat je deel uitmaakt van de NIEUWE standaard in 
schone cosmetica.

Water, bijenwas, Euphorbia cerifera (candelillawas), cetearylalcohol, polyglyceryl-6 polyricinoleaat, Copernicia 
cerifera/Cire de carnauba (carnaubawas), oliezuur-/-linolzuur-/-linoleenzuurpolyglyceriden, stearinezuur, 
glycerine, argininezuur, polyglycerine-/linoleenzuur, Simmondsia chinensis (jojoba-olie), cellulose, leuconostoc-/
radijswortelfiltraat, glycerylcaprylaat, arachidylalcohol, lactobacillus, Oryza sativa (rijstzemelenwas), siliciumdioxide, 
behenylalcohol, cellulosegom, pullulan, arachidylglucoside, Cocos nucifera (kokosextract), glycerylundecylenaat, 
natriumcitraat, alcohol, xanthaangom, citroenzuur, Cedrus atlantica (cederhoutolie)*, Rosmarinus officinalis 
(rozemarijnolie)*, glucose, t-butylalcohol, denatoniumbenzoaat 

Bevat mogelijk: ijzeroxide (CI 77499)

*100% pure etherische olie

Breng aan op de bovenste en onderste wimpers. 
Begin bij de wortel. Beweeg de borstel heen en 
weer om meer mascara aan te brengen. Laat 
de mascara tussen lagen door drogen om extra 
volume en lengte te creëren en het beste resultaat 
te bereiken.

Buiten bereik van kinderen houden.  
Alleen voor uitwendig gebruik.  
Bij irritatie het gebruik staken.

GESCHIEDENIS 

VOLUMISING MASCARA

INGREDIËNTEN:

Savvy Minerals

INSTRUCTIES WAARSCHUWINGEN


