
A procura por um rímel que proporcione volume com 
ingredientes de origem natural acabou. O nosso rímel Savvy 
Minerals® Volumising Mascara foi formulado especialmente 
com ingredientes de origem natural para fazer com que 
as tuas pestanas sobressaiam, incluindo fibras vegetais 
únicas que proporcionam volume para que as tuas pestanas 
pareçam mais cheias e tenham uma aparência saudável a 
cada aplicação.  
A nossa fórmula limpa e não testada em animais foi 
infundida com os óleos essenciais de cedro e alecrim para 
ajudar a hidratar as pestanas.  
O formato único da sua escova inclui fibras onduladas que 
ajudam a garantir que a quantidade adequada de produto 
é aplicada sem formar grumos, flocos ou manchas. A nossa 
fórmula não irritante, de origem natural, é suave para os 
olhos e pestanas sensíveis.

Código: 33485  

• Os óleos essenciais de casca de cedro e folha de alecrim ajudam 

a hidratar as pestanas.

• As fibras vegetais de pinho favorecem o volume e a textura a 

cada aplicação.

• A arginina contribui para que as pestanas pareçam mais 

volumosas e hidratadas.

• Corante 100% de origem natural de óxidos de ferro.

• Infundido com arginina para fazer com que as pestanas 

pareçam mais volumosas e hidratadas.

• Não contém parabenos, sulfatos, ftalatos, fragrâncias 

sintéticas, óleo mineral, alcatrão de hulha ou corantes 

sintéticos.

• Infundido com os óleos essenciais de cedro e alecrim 

para hidratar as pestanas. 

 

 

 

 

 

• Formulado com fibras vegetais que promovem  

efeitos de textura e volume.

• Não testado em animais.

• De origem 100% natural.

• Fórmula não irritante, suave para os olhos e pestanas.

• Fórmula intensificável que não forma grumos ou flocos.

VOLUMISING MASCARA

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Savvy Minerals®



Durante gerações, utilizar maquilhagem significava 
encher a pele com substâncias agressivas e tóxicas. Nas 
últimas décadas, surgiu a beleza limpa e as palavras que a 
acompanham: sem parabenos, sem ftalatos, etc. Mas o que 
é que isto significa? Com a Savvy Minerals by Young Living® 
podes ter a certeza que fazes parte do novo padrão da beleza 
limpa.

Água, cera de abelha, cera de Euphorbia cerifera (Candelilha), álcool cetearílico, poligliceril-6 poliricinoleato, cera 
de Copernicia cerifera (Carnaúba), poliglicerídeos oleicos/linoleicos/linolénicos, ácido esteárico, glicerina, arginina, 
poliglicerídeos hidroxiesteáricos/linolénicos/oleicos, óleo de semente de Simmondsia chinensis (Jojoba), celulose, 
filtrado de fermento de raiz de leuconostoc/rabanete, caprilato de glicerilo, álcool araquidílico, lactobacillus, cera de 
farelo de Oryza sativa (Arroz), sílica, álcool beenílico, goma celulósica, pululano, glicosídeo de araquidil, extrato de 
fruto de Cocos nucifera (Coco), undecilenato de glicerilo, citrato de sódio, álcool, goma xantana, ácido cítrico, óleo 
de casca de Cedrus atlantica* (Cedro), óleo de folha de Rosmarinus officinalis* (Alecrim), glucose, álcool t-butílico, 
benzoato de denatónio. 

Pode conter: óxido de ferro (CI 77499).

* Óleo essencial 100% puro

Aplica o rímel desde a raiz até à ponta, nas 
pestanas superiores e inferiores. Movimenta a 
escova em ziguezague durante a aplicação para 
colocar mais produto. Para obteres os melhores 
resultados, deixa o rímel secar entre cada 
aplicação adicional para uma maior duração.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.  
Apenas para uso externo. Interromper o uso  
se ocorrer irritação na pele. 

HISTÓRIA DO PRODUTO 

VOLUMISING MASCARA

INGREDIENTES:

Savvy Minerals®

INSTRUÇÕES PRECAUÇÕES


