
• Etiškai išgautas žėrutis: suteikia kintantį žvilgėjimą ir 
atspalvį

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

• Natūralūs mineralai: sukuria natūralią,  
sluoksniuojamą spalvą – be užpildų ar talko 

• Siūlomi sodrūs atspalviai, kuriuos sluoksniuodami 
susikursite norimą įvaizdį

• Ilgalaikis, gerai padengiamas, visą dieną išliekantis 
makiažo produktas

• Pagaminta iš mineralinių ingredientų

• Sudėtyje nėra talko, bismuto, parabenų, ftalatų, 
petrochemikalų ar sintetinių kvapiklių

• Sukurta iš natūraliai išgautų ingredientų

• Sudėtyje yra gryno levandų eterinio aliejaus, 
pagaminto laikantis „Seed to Seal“ kokybės pažado

• Veganiškas produktas, netestuotas su gyvūnais

• Yra natūralios kilmės pigmentų ir nėra dažiklių

• Etiškai išgautas žėrutis išryškina spalvą ir jos sodrumą

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

Svajojate apie atostogas paplūdimyje? Akių šešėlių paletę 
„Golden Hour“ įkvėpė magiškas saulėlydis – tai momentas, 
kai saulei pasislėpus horizonte, pritemdytame danguje vis dar 
matyti įspūdingas aukso ir bronzo spalvų derinys. Ši išskirtinė, 
riboto leidimo šešėlių paletė siūlo būtent šį auksinės spalvos 
grožį. Paletėje – keturi atspalviai. Susikurkite norimą žvilgantį 
įvaizdį, naudodami šią paletę, siūlančią šiltus, spindinčius tonus.

Visi akių šešėliai yra pagaminti be talko ir iš natūralių, kruopščiai 
išgautų ingredientų, įskaitant gryną levandų eterinį aliejų 
(pagamintą laikantis „Seed to Seal®“ kokybės pažado), etiškai 
išgautą žėrutį ir smulkiai sumaltus mineralus. „Golden Hour“ 
akių šešėlių paletėje rasite 2 matinius šešėlius ir 2 blizgančius 
šešėlius – kurkite drąsų ar tiesiog natūralų įvaizdį bet kokia 
proga.
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„Savvy Minerals®“

AKIŲ ŠEŠELIŲ PALETĖ „GOLDEN HOUR“



• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, 
tepkite naudodami akių šešėlių šepetėlį 
arba kontūro suliejimo šepetėlį, kurie 
įtraukti į „Savvy Minerals Essential Brush 
Set“ šepetėlių rinkinį. Sluoksniuokite ir 
maišykite, pagal poreikį. 

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

Žėrutis, kaprilo / kaprio trigliceridas, magnio karbonatas, cinko stearatas, glicerilo kaprilatas, Lavandula angustifolia 
(levandų) aliejus. Galimai sudėtyje yra šių medžiagų: geležies oksidai (CI 77491), geležies oksidai (CI 77499), vario  
milteliai (CI 77400), titano dioksidas (CI 77891), geležies oksidai (CI 77492), žėrutis (CI 77019), mangano violetinis 
pigmentas (CI 77742), ultramarinai (CI 77007).

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

* 100 % grynas eterinis aliejus

** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys

INSTRUKCIJOS

INGREDIENTAI

ĮSPĖJIMAI

„Savvy Minerals®“

AKIŲ ŠEŠELIŲ PALETĖ „GOLDEN HOUR“  

Ne vienerius metus 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 mums nepakanka atsisakyti kelių 
abejotinų medžiagų; mes uždraudėme naudoti daugiau nei 
2 500 kenksmingų ingredientų, o tai reiškia, kad galite jaustis 
užtikrintai, naudodami „Savvy Minerals® by Young Living“ 
kosmetikos gaminius bei puoselėdami natūralų grožį.

PRODUKTO INFORMACIJA


