
Jakten på en volymskapande mascara gjord av naturligt 
härledda ingredienser är över. Vår Savvy Minerals® Volumising 
Mascara är speciellt utformad för att få dina ögonfransar att stå 
ut från mängden och innehåller naturligt härledda ingredienser, 
inklusive unika växtfibrer som ger volym och skapar fulla 
ögonfransar som ser friska ut varje gång. Vår rena formel är inte 
testad på djur och innehåller cederträolja och rosmarinolja som 
hjälper till att vårda dina ögonfransar. 

 Borsten är unik med sina vågiga fibrer som ger dig den perfekta 
mängden mascara varje gång, utan klumpar, flagor eller 
kladd. Mascaran irriterar inte, är gjord av naturligt härledda 
ingredienser och är mild mot känsliga ögon och ögonfransar.

Artikelnummer: 33485  

• Cederträ- och rosmarinolja  

hjälper till att vårda dina ögonfransar

• Naturligt härledda växtfibrer från tall främjar volym och  

textur vid varje användning

• Arginin kan få ögonfransarna att se fylligare ut och  

ger dem ett vårdande lyft

• 100 % naturligt härledda färgämnen från järnoxider

• Berikad med arginin för att ge ögonfransarna ett 

fylligare utseende och ge dem ett vårdande lyft

• Innehåller inte parabener, sulfater, ftalater, syntetiska 

doftämnen, mineralolja, stenkolstjära eller syntetiska 

färgämnen

• Berikad med cederträ- och rosmarinolja  

för att vårda dina ögonfransar 

 

 

 

 

 

• Innehåller naturligt härledda växtfibrer som ger mer 

textur och volym

• Ej testad på djur

• 100 % naturligt härledd

• Irriterar inte och är mild mot ögon och ögonfransar

• Bygger volym utan att klumpa sig eller flaga

VOLUMISING MASCARA

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Savvy Minerals®



Att bära smink innebar länge att man täckte huden med 
kraftiga eller till och med giftiga ämnen. Under de senaste 
årtiondena har vi sett en ökning i ren skönhet och alla uttryck 
som hör till: fri från parabener, fri från ftalater, o.s.v. Men vad 
betyder allt det? Med Savvy Minerals® by Young Living kan du 
vara säker på att du är en del av den nya standarden inom ren 
skönhet.

Vatten, bivax, Euphorbia cerifera (candelillavax), cetearylalkohol, polyglyceryl-6
polyricinoleat, vax från Copernicia cerifera (karnaubapalm), oleiska/linoliska/linoleniska polyglycerider, stearinsyra, 
glycerin, arginin, hydroxystearic/linol-/olje-polyglycerid, Simmondsia chinensis (jojobaolja), cellulosa, leuconostoc/
rädisarot ferment filtrat, glycerylkaprylat, arachidylalkohol, lactobacillus, vax från Oryza sativa (ris), kiseldioxid, 
behenylalkohol, cellulosagummi, pullulan, arachidyl-glukosid, extrakt från Cocos nucifera (kokosnöt), glyceryl 
undecylenat, natriumcitrat, alkohol, xanthangummi, citronsyra, olja av Cedrus atlantica* (cederträ), olja av  
Rosmarinus officinalis* (rosmarin), glukos, t-butyl-alkohol, denatoniumbensoat 

Kan innehålla: järnoxid (CI 77499)

*100 % ren eterisk olja

Applicera mascara från ögonfransroten och 
ut mot topparna på både de övre och undre 
ögonfransarna. Sicksacka lite med borsten medan 
du för den uppåt för att få mer produkt på 
fransarna. För bästa resultat, låt mascaran torka 
innan du sätter på mer så att volymen och längden 
byggs upp.

Förvaras oåtkomligt för barn.  
Endast för utvärtes bruk.  
Använd inte produkten om  
irritation uppstår.

PRODUKTBAKGRUND 

VOLUMISING MASCARA

INGREDIENSER:

Savvy Minerals®

ANVÄNDNING VARNING


