
Pagaliau jūs suradote apimties blakstienoms suteikiantį 
blakstienų tušą, pagamintą iš natūraliai išgautų ingredientų. 
„Savvy Minerals® Volumising Mascara“ blakstienų tušas 
pagamintas iš natūraliai išgautų ingredientų ir augalinių pluoštų. 
Jis suteikia blakstienoms daugiau išraiškingumo ir apimties, tad 
blakstienos bus sveikos ir atrodys nepriekaištingai.  
Grynos formulės gaminys sukurtas neatliekant bandymų su 
gyvūnais. Sudėtyje yra kedrų ir rozmarinų eterinių aliejų, kurie 
maitina blakstienas.  
Banguoti pluoštai šepetėliui suteikia unikalią formą, taip 
užtikrinama tinkamo kiekio produkto aplikacija, nepaliekant 
gumulėlių, produkto likučių ir netepliojant. Tai neerzinanti, 
natūralumu paremta formulė, švelni akims ir blakstienoms.

Kodas: 33485  

• Kedrų žievės ir rozmarinų lapų eteriniai aliejai maitina blakstienas

• Natūralūs augaliniai pluoštai iš pušų blakstienoms suteikia apimtį 

ir tekstūrą

• Argininas prisideda prie to, jog blakstienos atrodo pilnesnės,  

taip pat veikia maitinamai

• 100 % natūralūs dažai iš geležies oksidų

• Sudėtyje yra arginino, kuris prisideda prie to, jog 

blakstienos atrodo pilnesnės, be to, jis veikia maitinamai

• Sudėtyje nėra parabenų, sulfatų, ftalatų, sintetinių 

kvapiklių, mineralinio aliejaus, akmens anglių dervos, 

sintetinių dažiklių

• Sudėtyje yra blakstienas maitinančių kedrų ir rozmarinų 

eterinių aliejų 

 

 

 

 

 

• Natūralių augalinių pluoštų formulė blakstienoms 

suteikia daugiau apimties ir tekstūros

• Netestuota su gyvūnais

• 100 % natūraliai išgauti ingredientai

• Neerzinanti formulė, švelni akims ir blakstienoms

• Galima sluoksniuoti, nesusidaro gumulėliai ar  

produkto likučių pėdsakai

VOLUMISING 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, glicerinas, argininas, 
hidroksistearino / linoleno / oleino poligliceridai, Simmondsia chinensis (simondsijų) sėklų aliejus, celiuliozė, Leoconostoc 
/ ridikų šaknų fermento filtratas, glicerilo kaprilatas, arachidilo alkoholis, pieno rūgšties bakterijos, Oryza sativa (ryžių) 
sėlenų vaškas, silicis, behenilo alkoholis, celiuliozės derva, pululanas, arachidilo gliukozidas, Cocos nucifera (kokosų) 
riešutų ekstraktas, glicerilo andecilenatas, natrio citratas, alkoholis, ksantano derva, citrinų rūgštis, Cedrus atlantica* 
(kedrų) žievės aliejus, Rosmarinus officinalis* (rozmarinų) lapų aliejus, gliukozė, tret-butilo alkoholis, denatonio benzoatas 

Sudėtyje gali būti: geležies oksido (CI 77499)

* 100 % grynas eterinis aliejus

Tepkite blakstienų tušu viršutines ir apatines 
blakstienas, nuo blakstienų šaknų iki galiukų. 
Pajudinkite šepetėlį, braukdami blakstienomis į 
viršų, jog išgautumėte daugiau produkto. Leiskite 
blakstienų tušui išdžiūti, prieš tepdami kitą sluoksnį, 
jog suteiktumėte blakstienoms daugiau apimties ir 
ilgio.

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

PRODUKTO INFORMACIJA 

VOLUMISING MASCARA

INGREDIENTAI:

Savvy Minerals®

INSTRUKCIJOS ĮSPĖJIMAI


