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LAST FOREST Bičių vaško lūpų
balzamai

Pagaminti iš gryno ir natūralaus bičių vaško, šie lūpų balzamai išlaiko jūsų lūpas
elastingas, laimingas ir kondicionuojamas!

Rankų darbo produktai pagaminti su didžiausiu kruopštumu ir atsidavimu –
šis asortimentas yra devynių įdomių ir egzotiškų skonių, kurie yra specialiai

sukurti tam, kad jūsų lūpos būtų sveikos ir spindinčios!

Tvarus pasirinkimas
Šiame lūpų balzamo indelyje esantis bičių vaškas surenkamas
tvariai iš miško bičių.

Tyras ir sveikas
Balzamo sudėtyje parinkti tik gryni ir natūralūs ingredientai, suteikiantys išskirtinį
kvapą, skonį ir naudą lūpų odąi.



9 nuostabių ir egzotinių skonių bičių vaško lūpų balzamai - minkštoms ir sveikoms lūpoms



Natūralus bičių
vaškas

Bičių vaškas yra natūralus produktas. Bičių
vaškas (cera alba) yra natūralus vaškas, kurį
gamina Apis genties bitės. Bičių vaškas nuo
priešistorinių laikų buvo naudojamas įvairiems
tikslams – nuo žvakių gaminimo iki odos
priežiūros.

Bičių vaškas yra valgomas, todėl jis nėra
toksiškas ir yra puikus odos priežiūros
produktų ingredientas.

Mūsų bičių vaškas yra surinktas iš “Apis
dorsata” bičių.



Last Forest
Labai unikalu - nes šie rankų darbo

bičių vaško lūpų balzamai yra kruopščiai
ir meiliai pagaminti su didžiausiu

atsidavimu tiesiai iš Tarptautinio Nilgiri
biosferos rezervato.

Šią, didžiausią saugomą miškų
teritoriją Pietų Indijoje, UNESCO paskelbė

Pasaulio paveldo objektu.



SKONIAI
Lūpų balzamai yra pagardinti sultingais
natūraliais vaisių skoniais, išgautais iš
tikrų vaisių! Šie lūpų balzamai įkvėpti
miško, jo grožio, laukinės gamtos ir
gaivos!



pink sky
Su granatomis

ray of light
Su citrinomis

berry trail
Su braškėmis

sun kissed
Su apelsinais

bird song
Su ananasais

Įsigykite natūralių lūpų balzamų mūsų puslapyje.

https://aurelijosspa.lt/collections/last-forest


Tiesiog
nuostabus
Klasikiniai ir populiariausi skoniai
pasaulyje, įkvėpti miško ir gamtos, šie
lūpų balzamai padės jums norėti
daugiau!



cool breeze
Su mėtomis

sweet earth
Su šokoladu

dew drop
Su medumi

white cloud
Su vanile

Įsigykite natūralių lūpų balzamų mūsų puslapyje.

https://aurelijosspa.lt/collections/last-forest


Legenda
„Last Forest Enterprises“, įsikūrusi Kotagiryje, Nilgiri kalnų širdyje, nuo 1995 m. ši
bendruomenė kuria pridėtinę vertę iš miško ir žemės ūkio produktų, kurie yra natūralūs,
laukiniai ir vietiniai.

partneriai

45
Vietinės kaimo

150
bendruomenės

darbuotojai

6500

Tikime, kad miško dvasia yra prasmingas, subalansuotas ir tvarus augimas. Iieškantiems
estetinių ir socialiai atsakingų sprendimų, “Last Forest” yra tvari rinka, kuri siūlo ekologišką,
natūralią ir unikalią produkciją



Kiekvienas
šių produktų pardavimas prisideda
prie mūsų miškų ir ekosistemos
išsaugojimo!
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