
Nie musisz już szukać tuszu ze składnikami naturalnego 
pochodzenia, który doda rzęsom objętości. Savvy Minerals® 
Volumising Mascara zawiera najlepsze składniki prosto 
z natury, takie jak unikalne włókna roślinne, dzięki którym 
Twoje rzęsy będą wyglądać na zdrowe i pełne objętości przy 
każdym zastosowaniu. Czysta, etyczna formuła zawiera 
olejki eteryczne z cedru i rozmarynu, które odżywiają rzęsy. 
Unikalna szczoteczka o pełnym kształcie ma pofalowane 
włosie, które pomaga rozprowadzić odpowiednią ilość 
produktu przy każdym pociągnięciu, bez pozostawiania 
grudek, osypywania się lub rozmazywania. Niedrażniący, 
naturalnie pozyskiwany skład jest delikatny dla wrażliwych 
oczu i rzęs.

Kod: 33485  

• Olejki eteryczne z kory cedru i liści rozmarynu pomagają  

odżywić rzęsy

• Włókna roślinne z sosny dodają objętości i tekstury przy każdym 

stosowaniu

• Arginina sprawia, że rzęsy wyglądają na pełniejsze i grubsze oraz 

daje im ekstra odżywienie

• Barwnik naturalnego pochodzenia z tlenków żelaza

• Produkt wzbogacony argininą dla pełniejszych,  

bardziej odżywionych rzęs

• Nie zawiera parabenów, siarczanów, ftalanów, 

syntetycznych substancji zapachowych, oleju 

mineralnego, smoły węglowej ani sztucznych barwników

• Dodatek olejków eterycznych z cedru i rozmarynu dla 

odżywienia rzęs 

 

 

 

 

 

• Zawiera włókna roślinne, które nadają teksturę 

i zwiększają objętość

• Nietestowany na zwierzętach

• 100% naturalne pochodzenie

• Niedrażniąca formuła łagodna dla oczu i rzęs

• Możliwość pogłębiania koloru bez grudek  

i osypywania się

VOLUMISING MASCARA

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Savvy Minerals®



Przez długie lata robienie makijażu oznaczało pokrywanie skóry 
drażniącymi, a nawet toksycznymi substancjami. W ostatnich 
dekadach rozwinął się jednak ruch czystego piękna, a wraz 
z nim hasła takie jak „bez parabenów”, „bez ftalanów” i tym 
podobne. Ale co to właściwie oznacza? Używając kosmetyków 
Savvy Minerals by Young Living® możesz mieć pewność, że 
jesteś częścią NOWEGO standardu czystego piękna.

Woda, wosk pszczeli, wosk kandelila (Euphorbia cerifera), alkohol cetearylowy, polirycynooleinian poliglicerolu(6), 
wosk carnauba (Copernicia cerifera), poliglicerydy oleinowe/linolowe/linolenowe, kwas stearynowy, gliceryna, 
arginina, poliglicerydy hydroksystearynowe/linolenowe/oleinowe, olejek z nasion jojoby (Simmondsia chinensis), 
celuloza, Leuconostoc/filtrat z fermentacji korzenia rzodkwi, monogliceryd kwasu kaprylowego, alkohol arachidylowy, 
Lactobacillus, wosk z otrębów ryżu (Oryza sativa), silika (dwutlenek krzemu), alkohol behenylowy, guma celulozowa, 
pullulan, glukozyd arachidylowy, ekstrakt z kokosa (Cocos nucifera), monogliceryd kwasu undecylenowego, cytrynian 
sodu, alkohol, guma ksantanowa, kwas cytrynowy, olejek z kory cedru atlaskiego (Cedrus atlantica*), olejek z liści 
rozmarynu (Rosmarinus officinalis*), glukoza, alkohol tert-butylowy, benzoesan denatonium. 

Może zawierać: tlenki żelaza (CI 77499)

*100% czysty olejek eteryczny

Nanieś tusz na górne i dolne rzęsy od nasady aż 
po same końce. Poruszaj szczoteczką, przesuwając 
ją ku górze, aby nałożyć więcej produktu. 
Dla najlepszego rezultatu, pozostaw tusz do 
wyschnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami, aby 
nadać rzęsom objętość i długość.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci.  
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.  
Jeśli pojawi się podrażnienie,  
przerwij stosowanie.
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