
Atsisveikinkite su sintetiniais gaminiais, verčiau rinkitės 
natūralius produktus! „Savvy Minerals® Lengthening 
Mascara“ blakstienų tušas pagamintas naudojant 
blakstienoms naudingus ingredientus, tarp kurių – levandų 
aliejus, argininas, natūralūs augaliniai pluoštai ir karnaubo 
vaškas. Gryna, sodrių pigmenų formulė užtikrina, jog tušas 
padengiamas tolygiai, be gumulėlių ar produkto likučių, 
o blakstienos atrodo ilgesnės ir pilnesnės.

Kodas: 33495  

• Karnaubo vaškas švelniai maitina blakstienas

• Natūralūs augaliniai pluoštai iš pušų blakstienoms suteikia 

apimtį ir tekstūrą

• Argininas prisideda prie to, jog blakstienos atrodo storesnės,  

be to, jis veikia maitinamai

• Levandų eterinis aliejus iš Simiane-la-Rotonde ūkio Prancūzijoje

• Simondsijų aliejus maitina blakstienas

• 100 % natūralūs dažai iš geležies oksidų

• Sodrūs pigmentai iš natūralių dažiklių

• Be gumulėlių, nepalieka nepageidaujamų 

produkto likučių ar dėmių

• Neerzina, švelni priemonė jautrioms akims

• Šepetėlis pakelia, išryškina ir užriečia blakstienas

• Sluoksniuojama formulė, kuri skatina blakstienų 

ilgio ir apimties įspūdį

• Dėl arginino blakstienos atrodo storesnės bei yra 

maitinamos

• Sudėtyje yra levandų eterinio aliejaus iš 

Simiane-la-Rotonde ūkio Prancūzijoje

• Naujas natūralaus grožio standartas reiškia, kad 

sudėtyje nėra sulfatų, ftalatų, sintetinių kvapiklių, 

mineralinio aliejaus, sintetinių konservantų, karmino, 

naftos produktų ar sintetinių dažiklių

LENGTHENING MASCARA

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

Savvy Minerals®



Nuo seno makiažo aplikacija reiškė odos padengimą 
kenksmingomis medžiagomis. Tačiau pastaraisiais pora 
dešimtmečių pastebime natūralaus grožio kultą ir parduotuvių 
lentynose matome vis daugiau produktų be parabenų, ftalatų 
ir pan. Tačiau ką tai reiškia? Ogi visuomet žinokite, kad galite 
jaustis užtikrintai, naudodami „Savvy Minerals by Young 
Living®“ kosmetikos gaminius bei puoselėdami natūralų grožį.

Vanduo, bičių vaškas, Euphorbia cerifera (kandelila) vaškas, cetearilo alkoholis, poliglicerilo-6 poliricinoleatas, 
Copernicia cerifera (karnaubo) vaškas, oleino / linolo / linoleno poligliceridai, stearino rūgštis, celiuliozė, glicerinas, 
hidroksistearino / linoleno / oleino poligliceridai, argininas, Simmondsia chinensis (simondsijų) sėklų aliejus, Leoconostoc 
/ ridikų šaknų fermento filtratas, glicerilo kaprilatas, arachidilo alkoholis, pieno rūgšties bakterijos, Oryza sativa (ryžių) 
sėlenų vaškas, behenilo alkoholis, celiuliozės derva, pululanas, silicis, arachidilo gliukozidas, Cocos nucifera (kokosų) 
riešutų ekstraktas, glicerilo andecilenatas, natrio citratas, ksantano derva, citrinų rūgštis, Lavandula angustifolia* 
(levandų) aliejus, gliukozė 

Sudėtyje gali būti: geležies oksido (CI 77499)

* 100 % grynas eterinis aliejus

Tepkite kelis tušo sluoksnius, siekdami dramatiškesnio 
įspūdžio. Pirmiausia užtepkite blakstienas ilginantį 
blakstienų tušą „Lengthening Mascara“, jog jas 
pakeltumėte, o ant viršaus užtepkite blakstienoms 
apimtį suteikiantį tušą „Volumising Mascara“. 

Tepkite blakstienų tušu viršutines ir apatines blakstienas, 
nuo blakstienų šaknų iki galiukų. Naudokite šepetėlio 
galiuką, jog užteptumėte sunkiau pasiekiamas vietas. 
Leiskite blakstienų tušui išdžiūti, prieš tepdami kitą sluoksnį, 
jog suteiktumėte blakstienoms daugiau apimties ir ilgio.

PRODUKTO INFORMACIJA 

LENGTHENING MASCARA

INGREDIENTAI:

Savvy Minerals®

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS 

INSTRUKCIJOS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Tinka tik išoriniam naudojimui. Pajutus 
dirginimą, nutraukite naudojimą.

ĮSPĖJIMAI


