
S-a terminat cu căutarea unui rimel din surse naturale care 
oferă volum genelor tale! Rimelul nostru Savvy Minerals® 
Volumising Mascara este formulat în mod special cu 
ingrediente din surse naturale pentru a-ți scoate genele în 
evidență. Include de asemenea, fibre vegetale unice care 
adaugă volum, pentru niște gene mai pline și cu un aspect 
sănătos, la fiecare aplicare.  
Formula noastră pură, netestată pe animale, este infuzată 
cu uleiuri esențiale de lemn de cedru și rozmarin pentru 
a hrăni genele. Forma unică, plină, a pensulei, are fibre 
ondulate pentru a te asigura că cantitatea perfectă de 
produs este livrată la fiecare aplicare, fără încărcare, 
descuamare sau pete. Formula noastră non-iritantă, din 
surse naturale, este delicată pentru ochii și genele sensibile.

Cod: 33485  

• Uleiurile esențiale de scoarță de lemn de cedru și de rozmarin 

ajută la hrănirea genelor.

• Fibre naturale de plante din pin pentru a promova volumul  

și textura cu fiecare aplicare

• Arginina poate ajuta genele să arate mai pline și mai groase  

și dă genelor un impuls de hrănire

• Colorant 100% natural din oxizi de fier

• Infuzat cu arginină pentru a face ca genele să arate mai 

pline și pentru a le hrăni

• Nu conține parabeni, sulfați, ftalați, parfumuri sintetice, 

ulei mineral, gudron de cărbune sau coloranți sintetici

• Infuzat cu uleiuri esențiale de lemn de cedru și rozmarin 

pentru a hrăni genele 

 

 

 

 

 

 

• Formulat cu fibre naturale de plante care  

promovează efectele de texturare și volum

• Nu a fost testat pe animale

• Din surse 100% naturale

• Formulă care nu irită și este delicată pentru ochi și gene

• Formulă construibilă, care nu încarcă

RIMEL PENTRU VOLUM

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Savvy Minerals®



Timp de generații întregi, machiajul a însemnat acoperirea 
pielii cu substanțe dure, chiar toxice. În ultimele câteva decenii, 
frumusețea pură a devenit din ce în ce mai populară și toți 
termenii asociați cu aceasta: fără parabeni, fără ftalați, etc. 
Dar ce înseamnă asta? Cu gama Savvy Minerals by Young 
Living®, poți avea încredere în faptul că participi la NOUL 
standard al frumuseții pure. 

Apă, ceară de albine, ceară Euphorbia cerifera (Candelilla), alcool cetearilic, poligliceril-6 poliricinoleat, ceară 
Copernicia cerifera (Carnauba) / Cire de carnauba, poligliceride oleice/linoleice/linolenice, acid stearic, glicerină, 
arginină, poligliceride oleice/linoleice/linolenice/hidroxistearice, ulei din semințe de Simmondsia chinensis (Jojoba), 
celuloză, filtrat fermentat de rădăcină de leuconostoc/ridiche, caprilat de gliceril, alcool arahidilic, lactobacil, ceară de 
tărâțe de Oryza sativa (orez), siliciu, alcool behenilic, gumă de celuloză, pullulan, glucidă arahididică, extract de fructe 
de nucă de cocos, undecilenat de gliceril, citrat de sodiu, alcool, gumă de xantan, acid citric, ulei de scoarță de Cedrus 
atlantica * (lemn de cedru), ulei de frunze de Rosmarinus officinalis *, glucoză, alcool t-butilic, benzoat de denatoniu 

Este posibil să conțină: oxizi de fier (CI 77499)

* Ulei esențial 100% pur 

Aplică rimel de la rădăcinile genelor până la 
vârfurile genelor superioare și inferioare. Agită 
bagheta în timp ce aplici rimel de jos în sus pentru 
a depune produs suplimentar. Pentru cele mai bune 
rezultate, permite rimelului să se usuce între aplicări 
pentru mai mult volum și lungime.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
Doar pentru uz extern.   
Întrerupe utilizarea produsului în  
cazul în care apar iritații.

CONTEXTUL PRODUSULUI 

RIMEL PENTRU VOLUM

INGREDIENTE:

Savvy Minerals®

INSTRUCȚIUNI AVERTISMENTE


