
• Atgaivina ir drėkina lūpas

• Padengia glotniai, žvilgančiai

• Sudėtyje yra antioksidantų

• Sodri, natūraliai išgautais ingredientais 
paremta formulė

• Sudėtyje nėra parabenų, sulfatų, ftalatų, sintetinių 
kvapiklių, mineralinio aliejaus, sintetinių dažiklių

• Netestuota su gyvūnais

• Veganiškas gaminys

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

• Saulėgrąžų sėklų, avižų gemalų ir simondsijų 
sėklų aliejai gaivina odą

• Vynuogių sėklų aliejus ir ekstraktas suteikia 
drėkinamųjų savybių

• Moringų sėklų, spanguolių sėklų ir kietrių sėklų 
aliejai – tai veiksmingai odą gaivinantis derinys

• Pelargonijų eterinis aliejus yra naudingas, 
siekiant išlaikyti sveiką, jaunatvišką odą

„Lip Luxe®“ – sodrus, prabangus lūpų blizgis, sukurtas naudojant 
išskirtinį 19 aliejų mišinį, įskaitant prabangų pelargonijų eterinį 
aliejų, taip pat drėkinamuosius sezamų, saulėgrąžų, simondsijų 
ir taukmedžio aliejus. „Lip Luxe®“ lūpų blizgis ypač drėkina ir 
lūpoms suteikia blizgesio, be to, sudėtyje yra antioksidantų, tad 
lūpos atrodys švelnios ir lygios.

Prekės dydis: 3 ml  Prekės nr. 33147

„Savvy Minerals®“

LŪPŲ BLIZGIS „LIP LUXE®“



Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Tinka tik išoriniam naudojimui. 
Venkite tiesioginio kontakto su akimis. 
Pajutus dirginimą, nutraukite naudojimą.

Poliglicerilo-2 izostearatas / dimero dilinoleato kopolimeras, oleino / linolo / linoleno poligliceridai, 
Sesamum indicum (sezamo) sėklų aliejus, Helianthus annuus (saulėgrąžų) sėklų aliejus, glicerilo 
kaprilatas, skvalanas, Simmondsia chinensis (simondsijų) sėklų aliejus, Camellia oleifera (aliejinių 
kamelijų) sėklų aliejus, Avena sativa (avižų) gemalų aliejus, Rosa canina (paprastųjų erškėčių) sėklų 
ekstraktas, poliglicerilo-3 poliricinoleatas, Vaccinium macrocarpon (spanguolių) sėklų aliejus, Rubus 
occidentalis (juodauogių aviečių) sėklų aliejus, Calophyllum inophyllum (vaistinių puiklapių) sėklų 
aliejus, kaprilo / kaprio trigliceridas, Vitis vinifera (vynuogių) sėklų ekstraktas, Pelargonium graveolens* 
(pelargonijų) žiedų aliejus, Punica granatum (granatų) ekstraktas, Vitis vinifera (vynuogių) sėklų 
aliejus, Alaria esculenta (dumblių) ekstraktas, Sclerocarya birrea (afrikinių kietrių) sėklų aliejus, Citrus 
reticulata* (mandarinų) žievės aliejus, Butyrospermum parkii (taukmedžio) aliejus, Chenopodium 
quinoa (bolivinių balandų) sėklų aliejus, Moringa oleifera (moringų) sėklų aliejus, Borago officinalis 
(vaistinių agurklių) sėklų aliejus, Adansonia digitata (baobabų) sėklų aliejus, Rosmarinus officinalis* 
(rozmarinų) ekstraktas

Sudėtyje gali būti: citralio**, citronelolio**, kumarino**, geraniolio**, limoneno**, linalolio**.

* 100 % grynas eterinis aliejus 
** Naturalios eterinių aliejų sudedamosios dalys

Tepkite lūpas, kad jos išsyk atrodytų spindinčios ir 
būtų sudrėkintos. Galite šį blizgį tepti vieną arba ant 
pamėgtų „Savvy“ linijos lūpų dažų, kad papildomai 
drėkintumėte lūpas ir jos žvilgėtų.

ĮSPĖJIMAI

INGREDIENTAI

INSTRUKCIJOS

„Savvy Minerals®“

LŪPŲ BLIZGIS „LIP LUXE®“

Drauge puoselėkime natūralų grožį su „Savvy Minerals“! 
Ne vienerius metus makiažo aplikacija reiškė odos padengimą 
kenksmingomis medžiagomis. Tačiau dabar kviečiame suklusti 
– „Savvy Minerals by Young Living“ kosmetika siūlo alternatyvą. 
„Savvy Minerals by Young Living“ kosmetika – natūralaus grožio 
tendencijos lyderė! Mes naudojame augalinius ingredientus, 
kurdami švelnaus poveikio kosmetiką, nes žinome, kad 
kosmetikos paskirtis – išryškinti jūsų tikrąjį grožį.

PRODUKTO INFORMACIJA


