
Pristatome skystą makiažo pagrindą „Savvy Minerals 
by Young Living Liquid Foundation“. Jį naudojant, oda 
atrodys spindinti ir jaunatviška. Gaminant šį veganišką 
produktą nebuvo atlikta bandymų su gyvūnais. Pilnos 
apimties skysto makiažo pagrindo sudėtyje – natūralūs, 
gryni ingredientai. Ši sodri formulė pasižymi kremine, 
lengva, sluoksniuojama tekstūra, kuri išgaunama iš odą 
švelninančių augalinių polimerų, kurie kondicionuoja 
odą, sukurdami glotnų, apsauginį sluoksnį. Šie polimerai 
perteikia ingredientų ir eterinių aliejų naudą – oda bus 
sudrėkinta, tačiau be riebumo ar sunkumo pojūčio. Odą 
lepinanti formulė užtikrina nepriekaištingą slydimą, 
išvengiant nepageidaujamų linijų susidarymo. Tad ši 
priemonė tinka bet kokio amžiaus odai. Sudėtyje yra 
baltųjų santalų eterinio aliejaus. Etiškai išgauti žėručio 
kristalai išryškina natūralų odos švytėjimą. Avokadų aliejus 
drėkina, tad neleidžia odai prarasti drėgmės. „Savvy 
Minerals Liquid Foundation“ skystas makiažas – tai  
naujojo natūralaus grožio standarto įrodymas.

Dydis: 30 ml  

• Avokado aliejus, kuris drėkina odą

• Saulėgrąžų sėklų aliejus kondicionuoja odą ir neleidžia 

odai prarasti drėgmės

• Žėručio kristalai, etiškai išgauti JAV, suteikia švytintį, 

jaunatvišką įspūdį

• Baltųjų santalų eterinis aliejus išryškina odos  

natūralų spindesį

• Švelniai veikiantys augaliniai polimerai saugo ir 

drėkina odą, ji padengiama glotniai ir tolygiai

• Kreminis, lengvas, skystas makiažo pagrindas

• Sumažina matomus odos paraudimus

• Sodrūs, švytintys pigmentai sukuria nuo vidutinės iki pilnos 

apimties

• Prisideda prie odos švelnumo palaikymo

• Veganiškas produktas, netestuotas su gyvūnais

• Naujas natūralaus grožio standartas reiškia, kad sudėtyje 

nėra chloro, sulfatų, ftalatų, mineralinės alyvos, gyvūninės 

kilmės ingredientų, sintetinių kvapiklių ar sintetinių dažiklių

• 27509    Liquid Foundation Porcelain C1
• 27551     Liquid Foundation Ivory N3
• 27556    Liquid Foundation Buff W4
• 27561     Liquid Foundation Fresh Beige C6
• 28647    Liquid Foundation Natural Beige N7
• 28648    Liquid Foundation Sand Beige W8
• 28605    Liquid Foundation Honey C10
• 28649    Liquid Foundation Tan N11
• 28650    Liquid Foundation Caramel W12
• 28651     Liquid Foundation Truffle C14
• 28652    Liquid Foundation Pecan N15
• 28681     Liquid Foundation Hazelnut W18

• 28684    Liquid Foundation Cocoa N24

SKYSTAS MAKIAŽO PAGRINDAS „LIQUID FOUNDATION“

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS PRODUKTŲ KODAI

„Savvy Minerals“



Naudodami „Savvy Minerals by Young Living“ linijos gaminius, 
neabejokite, jog jie sukurti laikantis natūralaus grožio standarto. 
Tai reiškia, jog ant odos netepate produktų su kenksmingais 
ingredientais. Šis skystas makiažo pagrindas sukurtas laikantis 
natūralaus grožio standarto. T. y. sudėtyje nėra chloro, sulfatų, 
ftalatų, mineralinės alyvos, gyvūninės kilmės ingredientų, sintetinių 
kvapiklių ar sintetinių dažiklių. Atrodykite nepriekaištingai, 
naudodami skystą makiažo pagrindą „Savvy Minerals by  
Young Living Liquid Foundation“.

Vanduo, C15-19 alkanas, kokoso alkanai, glicerinas, 
poliglicerilo-6 poliricinoleatas, kaprilo / kaprio trigliceridas, 
poliglicerilo-3 dizostearatas, celiuliozė (natūralus 
polimeras), poliglicerilo-10 pentaizostearatas, poliglicerilo- 
2 izostearatas, natrio chloridas, benzilo alkoholis, 
disteardimonium hektoritas, lauroilo lizinas, kokokaprilatas 
/ kapratas, kalio sorbatas, stearoil-glutamo rūgštis, 
Santalum album (santalų)* aliejus, Persea gratissima 
(avokadų) aliejus, Helianthus annuus (saulėgrąžų) sėklų 
aliejus, Sclerocarya birrea (kietrių) sėklų aliejus, natrio 
fitatas, tokoferolis, alkoholis

Sudėtyje gali būti: titano dioksido (Cl 77891), žėručio  
(Cl 77019), geležies oksidų (Cl 77492), geležies oksidų  
(Cl 77491), geležies oksidų (Cl 77499)

* 100 % grynas eterinis aliejus

Prieš naudojimą suplakite buteliuką. Siekdami vidutinio 
padengimo, tepkite nedidelį kiekį nuo veido vidurio link 
išorės ir pirštų galiukais tolygiai paskirstykite. Jei siekiate 
pilnos apimties, naudokite „Savvy Minerals“ pilnos  
apimties makiažo pagrindo šepetėlį tepdami skystą 
makiažo pagrindą „Savvy Minerals Liquid Foundation“,  
jog sukurtumėte matinį įvaizdį.

Įspėjimas: laikykite vaikams nepasiekiamoje  
vietoje. Tinka tik išoriniam naudojimui.

PRODUKTO INFORMACIJA 

SKYSTAS MAKIAŽO PAGRINDAS  
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INGREDIENTAI:
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REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS ĮSPĖJIMAI


