


















MISTING SPRAY – PURŠKIAMA MIGLA



MISTING SPRAY – PURŠKIAMA MIGLA



Nauda ir savybės
 Suteikia daugiau kontrolės tepant mineralinės pudros

makiažą; 

 gryni eteriniai aliejai maitina odą; 

 ramina ir gaivina odą; 

 skleidžia aromatą, kuris įkvepia pasitikėti savimi; 

 100 proc. natūralūs augaliniais ingredientai; 

 tinka veganams; 

 sudėtyje nėra alkoholio, parabenų, ftalatų, naftos

produktų, sintetinių kvapiklių ar dažiklių.

MISTING SPRAY – PURŠKIAMA MIGLA



Kaip naudoti: 2–3 kartus papurkškite Misting Spray ant makiažo šepetėlio ir švelniai nuvalykite

drėgmės perteklių. Šepetėlių paimkite mineralinės makiažo pudros. Tepkite mineralinę makiažo

pudrą ant veido norimose vietose. Kartokite pagal poreikį.

Sudėtis: Vanduo, glicerinas, Aloe barbadensis (alavijo) lapų sultys, kalio sorbatas, natrio levulinatas, 

natrio anizatas, mikroelementų kompleksas, Pelargonium graveolens† (pelargonijų) žiedų aliejus, 

Citrus aurantium bergamia† (bergamočių) žievelės aliejus (be furanokumarinų), Copaifera officinalis† 

(vaistinio kopalio) derva, Cedrus atlantica† (kedro) žievės aliejus, Picea mariana† (juodosios eglės) 

spyglių aliejus, Citrus aurantium dulcis† (apelsinų) žievelės aliejus, Lavandula angustifolia† (levandų) 

aliejus, Citrus aurantifolia† (žaliųjų citrinų) aliejus, citrinos rūgštis, Vanilla planifolia (vanilės) vaisių

ekstraktas, Salvia officinalis† (šalavijų) aliejus, Ocotea quixos† (okotijų) lapų aliejus, Rosa damascena† 

(rožių) žiedų aliejus. †100 % grynas eterinis aliejus

MISTING SPRAY – PURŠKIAMA MIGLA



FOUNDATION – MAKIAŽO PAGRINDAS



 Poros atrodo mažesnės; 

 skaidresnė oda; 

 sugeria riebalų perteklių; 

 paryškina natūralų grožį; 

 išlieka visą dieną; 

 tobulai tinka jautriai odai; 

 makiažo pagrindas yra tinkamas veganams –

nebandytas su gyvūnais; 

 sudėtyje nėra talko, bismuto, parabenų, ftalatų, naftos

produktų, sintetinių kvapiklių ar dažiklių. 

FOUNDATION – MAKIAŽO PAGRINDAS



Kaip naudoti Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, tepkite makiažo pagrindo šepetėliu. Nedidelį kiekį

Foundation pabarstykite ant indo dangtelio ir pasukiokite jame šepetėlį, kad prie jo priliptų pudra. 

Lengvai pabarbenkite šepetėlio kotą, kad nukristų pudros perteklius. Tepkite Foundation ant odos

sukamaisiais judesiais. Jeigu norite padengti odą storesniu sluoksniu, pakartokite procesą. Daugiau

kontrolės įgysite, jeigu 2–3 kartus papurkšite šepetėlį Savvy Minerals Misting Spray prieš pasukiodami jį

pudroje. Paprastesniam įvaizdžiui susikurti naudokite tik Foundation, o jeigu siekiate efektingesnio

vaizdo, ant makiažo pagrindo tepkite Bronzer, Blush ir Veil priemones.

Sudėtis: Žėrutis, boro nitridas, lauroil lizinas, smulkiadantės tuopos žievės ekstraktas, kaolinitas, silicio

dioksidas. Gali būti šių ingredientų: žėrutis (CI 77019), titano dioksidas (CI 77891), mangano violetinis

pigmentas (CI 77742), geležies oksidai (CI 77491), geležies oksidai (CI 77492), geležies oksidai (CI 77499).

FOUNDATION – MAKIAŽO PAGRINDAS







EYSHADOW –AKIŲ ŠEŠĖLIAI



EYSHADOW –AKIŲ ŠEŠĖLIAI



Kaip jaudoti: Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, tepkite šepetėliu. Šepetėliu paimkite vokų šešėlių pudros, 

tuomet lengvai pabarbenkite šepetėlio kotą į dangtelio kraštą, kad nukristų pudros perteklius. Lengvais

judesiais tepkite ant vokų, sluoksniuokite ir derinkite spalvas pagal poreikį.

Sudėtis: Žėručiai, smulkiadantės tuopos žievės ekstraktas, alavo oksidas. Gali būti šių ingredientų: žėrutis (CI 
77019), titano dioksidas (CI 77891), geležies oksidai (CI 77491), geležies oksidai (CI 77492), geležies oksidai
(CI 77499), ultramarinas (CI 77007). 

EYSHADOW –AKIŲ ŠEŠĖLIAI



EYELINER – AKIŲ KONTŪRAS



EYELINER – AKIŲ KONTŪRAS



Kaip naudoti: Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, tepkite šepetėliu. Kasdieniam įvaizdžiui: 

sušlapinkite akių kontūro šepetėlį ir nuspauskite vandens perteklių, kad šereliai liktų pakankamai drėgni, 

jog prie jų priliptų pudra. Šepetėliu paimkite pudros ir lengvai pabarbenkite jo kotą į dangtelio kraštą, 

kad nukristų pudros perteklius. Pradedant nuo vidinio akies krašto tepkite pudrą palei blakstienų liniją į 

išorę. Švelnesniam įvaizdžiui: pudrą tepkite sausu šepetėliu. Padūmavusių akių įvaizdžiui: užtepkite akių

kontūrą, o tuomet perbraukite per jį kosmetinės kempinėlės galiuku arba vatos krapštuku.

Sudėtis: Žėručiai, smulkiadantės tuopos žievės ekstraktas, kaolinitas. Gali būti šių ingredientų: geležies
oksidas (CI 77499), žėrutis (CI 77019), titano dioksidas (CI 77891) 

EYELINER – AKIŲ KONTŪRAS



MULTI TASKER – UNIVERSALI PUDRA



MULTI TASKER – UNIVERSALI PUDRA



Kaip naudoti: Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, tepkite šepetėliu. Šepetėliu paimkite MultiTasker
universalios pudros ir lengvai pabarbenkite šepetėlio kotą į dangtelio kraštą, kad nukristų pudros
perteklius. Lengvais judesiais tepkite ant veido norimose vietose, sluoksniuokite ir derinkite pagal
poreikį.

Sudėtis: Žėručiai, smulkiadantės tuopos žievės ekstraktas. Gali būti šių ingredientų: geležies oksidas
(CI 77491), geležies oksidas (CI 77492), geležies oksidas (CI 77499), žėrutis (CI 77019), titano dioksidas
(CI 77891). 

MULTI TASKER – UNIVERSALI PUDRA



BRONZER –BRONZATAS



BRONZER –BRONZATAS



Nauda ir savybės
 Oda sveikai švyti tarsi po saulės vonių; 

 pagražina įdegusią odą; 

 puikiai tinka piešti veido kontūrą; 

 sluoksniuojama spalva; 

 išlieka visą dieną; 

 tobulai tinka jautriai odai; 

 pagamintas iš mineralų pagrindo ingredientų; 

 tinka veganams. 

 nebandyta su gyvūnais; 

 sudėtyje nėra talko, bismuto, parabenų, ftalatų, naftos produktų ar sintetinių kvapiklių.

BRONZER –BRONZATAS



Kaip naudoti: Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, tepkite šepetėliu. Tepkite ant Foundation. Šiek tiek

Bronzer pabarstykite ant indo dangtelio. Šepetėliu paimkite pudros, tuomet lengvai pabarbenkite šepetėlio

kotą į dangtelio kraštą, kad nukristų jos perteklius. Tepkite Bronzer ant tų veido sričių, ant kurių natūraliai

krenta saulės šviesa, įskaitant skruostikaulius, tarpuakį, kaktą ir smakrą. Tepkite palaipsniui, kad

nepadaugintumėte priemonės.

Sudėtis: Žėručiai (sericitas), smulkiadantės tuopos žievės ekstraktas. Gali būti šių ingredientų: žėrutis (CI 

77019), titano dioksidas (CI 77891), geležies oksidai (CI 77491), geležies oksidai (CI 77492), geležies oksidai

(CI 77499).

BRONZER –BRONZATAS



BLUSH -SKAISTALAI



BLUSH -SKAISTALAI



Nauda ir savybės
 Suteikia skruostams tobulo raudonio; 

 oda sveikai švyti; 

 sluoksniuojama spalva; 

 skirtingos spalvos dera prie skirtingų odos atspalvių. 

 paryškina natūralų grožį; 

 išlieka visą dieną; 

 tobulai tinka jautriai odai; 

 pagamintas iš mineralų pagrindo ingredientų; 

 tinka veganams. 

 nebandyta su gyvūnais; 

 sudėtyje nėra talko, bismuto, parabenų, ftalatų, naftos produktų ar
sintetinių kvapiklių.

BLUSH -SKAISTALAI



Kaip naudoti: Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, tepkite šepetėliu. Tepkite ant Foundation. Šiek

tiek Blush pabarstykite ant indo dangtelio. Šepetėliu paimkite pudros, tuomet lengvai pabarbenkite

šepetėlio kotą į dangtelio kraštą, kad nukristų jos perteklius. Tepkite Blush palei skruostikaulių liniją

link smilkinių. Tepkite palaipsniui, kad nepadaugintumėte priemonės.

Sudėtis: Žėrutis, smulkiadantės tuopos žievės ekstraktas, kaolinitas. Gali būti šių ingredientų: žėrutis

(CI 77019), titano dioksidas (CI 77891), mangano violetinis pigmentas (CI 77742), geležies oksidai (CI 

77491), geležies oksidai (CI 77492), geležies oksidai (CI 77499), ultramarinai (CI 77007).

BLUSH -SKAISTALAI



VEIL - ŠYDAS



•Suteikia švytėjimo ir paryškina odą; 

•užmaskuoja odos trūkumus ir defektus, įskaitant plonas linijas ir raukšleles; 

•oda atrodo kaip iš žurnalo puslapių; 

•sugeria riebalų perteklių; 

•poros atrodo mažesnės; 

•makiažo pagrindas ir kitos priemonės ant veido laikosi ilgiau; 

•tinka visiems odos atspalviams; 

•nepriekaištingai padengia odą; 

•išlieka visą dieną; 

•pagamintas iš mineralų pagrindo ingredientų; 

•tinkamas veganams. 

•nebandyta su gyvūnais; 

•sudėtyje nėra talko, bismuto, parabenų, ftalatų, naftos produktų ar sintetinių kvapiklių. 

VEIL - ŠYDAS



Kaip naudoti: Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, tepkite šepetėliu. Šiek tiek Veil pabarstykite
ant indo dangtelio. Šepetėliu paimkite pudros ir lengvai pabarbenkite šepetėlio kotą į dangtelio
kraštą, kad nubyrėtų pudros perteklius. Tepkite pudrą ant veido šepetėliu nedideliais
sukamaisiais judesiais, kruopščiai padenkite odą.

Sudėtis: Žėručiai, smulkiadantės tuopos žievės ekstraktas, kaolinitas. Gali būti šių ingredientų: 
žėrutis (CI 77019), titano dioksidas (CI I77891), geležies oksidas (CI 77491), geležies oksidas (CI 
77492), geležies oksidas (CI 77499). 

VEIL - ŠYDAS



LIPSTICK - LŪPDAŽIS



LIPSTICK - LŪPDAŽIS



LIPSTICK - LŪPDAŽIS

Kaip naudoti: Sudrėkinkite lūpas Young Living lūpų balzamu, tuomet tepkite tiek lūpdažio sluoksnių, kiek

reikia, kad išgautumėte tobulą trokštamą spalvą.

Sudėtis: Ricinus communis (ricinos) sėklų aliejus, Prunus amygdalus dulcis (saldžiųjų migdolų) aliejus, 

Euphorbia cerifera (kandelila) vaškas, bičių vaškas, tokoferolis. Gali būti šių ingredientų: titano oksidas (CI 

77891), geležies oksidai, mangano violetinis pigmentas, žėrutis, alavo oksidas.



LIPGLOSS – LŪPŲ BLIZGIS



LIPGLOSS – LŪPŲ BLIZGIS



Kaip naudoti: Tepkite ant lūpų vieną arba kartu su mėgstamu lūpdažiu Savvy Minerals by Young 

Living Lipstick.

Sudėtis: Ricinus communis (ricinos) sėklų aliejus, oleino / linoleino / linoleno poligliceridai, bičių

vaškas, polihydroksistearino rūgštis, Olea europaea vaisių (alyvuogių) aliejus, silicio dioksidas, 

Helianthus annuus (tikrosios saulėgrąžos) sėklų aliejus, Mentha piperita† (pipirmėtės) aliejus, 

simondsijų esteriai, tokoferilacetatas, tokoferolis. Gali būti šių ingredientų: žėrutis (CI 77019), titano

dioksidas (CI 77891), geležies oksidai (CI 77491), mangano violetinis pigmentas (CI 77742) †100 % 

grynas eterinis aliejus

LIPGLOSS – LŪPŲ BLIZGIS



BRUSH SET – ŠEPETĖLIŲ RINKINYS



BRUSH SET – ŠEPETĖLIŲ RINKINYS

Į rinkinį įeina:
 Makiažo pagrindo šepetėlis

 Skaistalų šepetėlis

 Makiažo užfiksavimo šepetėlis

 Kontūro suliejimo šepetėlis

 Šešėlių šepetėlis

 Kelioninis dėklas




