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Susipažinkite su INIKA Organic
Sveikiausias pasaulyje dekoratyvinės kosmetikos prekės ženklas.
INIKA Organic priemonės yra 100% natūralios ir, kiek įmanoma, sertifikuotos organiškos.
INIKA Organic produktuose naudojami aukščiausios kokybės augalai ir mineralai, kurie yra
kokybiškai atrinkti ir patikrinti, užtikrinant jų saugumą odai ir grynumą.
INIKA Organic produktai netestuojami su gyvūnais, sudėtyje neturi toksinų, yra veganiški ir draugiški
aplinkai.
INIKA Organic filosofija - kurti sveikiausius, kokybiškiausius kosmetikos produktus, kurie padėtų Jums
sukurti nepriekaištingą įvaizdį. INIKA sertifikuotos organiškos kosmetikos priemonės padės jums pasiekti
švytinčių rezultatų. Jūsų oda, kaip ir Jūs patys, įsimylės šias priemones jau po pirmo naudojimo.
Sveiki ingredientai ir aukščiausia produktų kokybė – tai INIKA pažadas Jums. Apsaugokite savo odą rinkdamiesi
grožio produktus, kuriuose nėra kenksmingų chemikalų ir sintetinių medžiagų. Veido oda yra ypatingai jautri,
todėl naudodami organišką kosmetiką padėsite jai išlikti sveikai ir išlaikyti jauną išvaizdą.
jei Jūs rūpinatės savo maistu ir tuo, kaip praturtinante organizmą iš vidaus, nepamirškite pasirūpinti savimi
ir išoriškai.
Padėkite savo klientams atrasti 100% natūralų grožį ir sukurti jų mėgstamiausius įvaizdžius kartu su
INIKA Organic.
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Pirmoji pasaulyje 100% natūrali prabangi kosmetika
•

Sveikiausia kosmetika pasaulyje

•
•

Efektyviausia natūrali kosmetika
Geriausi ir gryniausi ingredientai, mineralai ir išgaunami iš augalų ekstraktai

•

Visame pasaulyje pripažintas, sertifikuotas dekoratyvinės kosmetikos prekės ženklas

Sertifikavimas
Organic Food Chain Australia
Šis simbolis užtikrina, kad priemonė yra daugiau nei 70% sertifikuota organiška.

Choose Cruelty Free Australia
Šis simbolis reiškia, kad INIKA priemonės niekada nebuvo ir nebus testuojamos su gyvūnais ir sudėtyje esantys
ingredientai nebus išgaunami iš gyvūnų.

Vegan Society UK
Šis ženklas garantuoja, kad produktų sudėtyje nėra iš gyvūnų išgaunamų sudėtinių dalių.

Organic Cosmetic Italy
INIKA akių, antakių ir lūpų pieštukai yra pagaminti iš sertifikuotų organiškų ingredientų ir atitinka italų
organiškos kosmetikos gamybos standartus.

Certified Halal
INIKA priemonių sudėtyje nėra alkoholio, visos priemonės yra veganiškos ir atitinka HALAL sertifikavimo
standartus.

COSMOS Organic
Tai reiškia, kad produktas atitinka reikiamą procentinį kiekį sertifikuotų organiškų ingredientų ir visi sudėtyje
esantys ingredientai, įskaitant pakuotes, atitinka COSMOS standartus.

COSMOS Natural
Tai reiškia, kad produktas yra sertifikuotas natūralus, ir visi ingredientai, įskaitant pakuotes, atitinka COSMOS
reikalavimus.
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INIKA Organic Ingredientai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sudėtyje nėra silikonų
Nėra naftos produktų, sintetinių
medžiagų ar mineralinių aliejų
Nėra gyvulinės kilmės ingredientų
Nėra talkų ar bismuto oksichlorido
Nėra parabenų (butilparabeno,
etilparabeno, metilparabeno,
izobutilparabeno ir propilparabeno)
Nėra žalingų užpildų
Nėra genetiškai modifikuotų ingredientų
Nėra sintetinės kilmės kvapiklių ar dažų
Nėra chelatų, EDTA ir jų druskų
Nėra gliuteno ar laktozės
Nėra naftos kilmės riebiųjų rūgščių

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nėra alkoholių
Nėra fenoksietanolio
Nėra sulfoninintų, etoksilintų ir
propoksilintų medžiagų
Nėra alkilsulfatų (pvz., natrio
laurilsulfatų - SLS, natrio koko sulfatų,
azoto laurilsulfato)
Nėra polietilenglikolio (PEGS)
Nėra polisorbidų (pvz., polisorbatas 20)
Nėra etanolamidų (pvz., kokamido DEA,
kokamido MEA)
Nėra cheminių saulės filtrų
Nėra potencialiai žalingų priedų ir
parfumų

Ingredientų paaiškinimai
Natūralūs ingredientai: sukurti ir išgauti iš gamtos.
Organiški ingredientai: natūralūs ir išauginti nenaudojant dirbtinių trąšų ar sintetinių chemikalų, panaudojant
atsinaujinačius energijos išteklius.
Mineralinis makiažas: pagamintas iš natūralių mineralų, natūraliai be agresyvių chemikalų. Sukurtas naudoti
po tam tikrų veido procedūrų, grynas ir švelnus odai, mineralinis makiažas yra natūraliai stipriai pigmentuotas,
intensyvių spalvų ir puikiai maskuojantis.
Sertifikuoti organiški ingredientai: atitinka vyriausybės pripažintų sertifikavimo organizacijų standartus.
Sertifikavimas apimą visą priemonės gamybos kelią nuo ingredientų kilmės (fermų, ūkių) iki gamybos įrenginių.
Pavojingi: potencialiai žalingi ar dirginantys odą ingredientai, kurie dėl daugelio kenksmingų odai veiksnių, yra
nenaudojami INIKA Organic produktų gamyboje.
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Ingredientai
Kai kurie mūsų ingredientai - herojai
Sertifikuotas organiškas Aloe vera
Maitina odą ir turi gydomųjų savybių,
padeda nuraminti odą, ypač po saulės
vonių. Rekomenduojamas visų tipų odai.

Sertifikuotos organiškos Kakadu slyvos
Sudėtyje yra didelė koncentracija vitamino
C. Kakadu slyvų ekstraktas yra stiprus
antioksidantas, padedantis išlaikyti odą
jauną.

Sertifikuota organiška medetka
Padeda nuraminti odą ir apsaugo ją nuo
vėjo ar saulės sukelto išdžiūvimo. Puikiai
tinka visų tipų odai.

Sertifikuotas organiškas jojoba aliejus
Ramina sudirgusią odą, mažina odos
natūralių aliejų gamybą, gali prasiskverbti į
gilesnius odos sluoksnius, maitina ir
atkuria juos. Rekomenduojamas visų tipų
odai.

Sertifikuotas organiškas Tamanu aliejus
Galingas priešmikrobinis ingredientas,
žinomas, kaip pagalbininkas esant
randams, pigmentacijai ir nudegimams
saulėje. Ypač rekomenduojamas sausai ar
problemiškai odai.
Sertifikuotas organiškas taukmedžių
sviestas
Maitina ir ramina dehidratuotą odą.
Rekomenduojamas labai sausai odai.
Sertifikuotas organiškas dvimetės
nakvišos aliejus
Ramina, drėkina odą ir gali padėti odos
atjauninime, pažeidus saulėje odos
ląsteles. Ypač rekomenduojamas brandžiai,
sausai ir problemiškai odai.
Sertifikuotas organiškas žaliosios
arbatos ekstraktas
Žymus antioksidantas, padedantis
sumažinti raukšles. Ypač
rekomenduojamas normaliai, brandžiai,
riebiai ar problemiškai odai.

Sertifikuotas organiškas erškėtuogių
aliejus
Natūralus vitamino C šaltinis, šis aliejus gali
padėti apsaugoti odą nuo laisvųjų radikalų
ir paskatinti regeneraciją, dėl aukštos
pagrindinių riebiųjų rūgščių koncentracijos.
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Sertifikuotas organiškas granatų sėklų
aliejus
Praturtintas antioksidantais, padeda
apsaugoti ir atjauninti odą, skatina odos
regeneraciją. Ypač rekomenduojamas
brandžiai ir sausai odai.
Sertifikuotas organiškas avokado
aliejus
Drėkina, legvai skverbiasi, ramina sausą
sudirgusią odą. Tinka visų tipų odai.
Sertifikuota organiška dyglioji kriaušė
Drėkina ir minkština odą, padeda išlaikyti
kolageno kiekį odoje. Rekomenduojama
visų tipų odai.
Sertifikuotas organiškas saldžiavaisio
santalo ekstraktas
Maitina ir regeneruoja odą. Sudėtyje turi
vandenyje tirpių fito-medžiagų ir didelę
koncentraciją riebiųjų rūgščių. Ypač
rekomenduojamas jautriai odai.
Sertifikuotas organiškas Lilli Pilli
ekstraktas
Suteikia odai greitą drėkinimą ir yra
efektyvus mažinant pigmentaciją.
Rekomenduojamas visų tipų odai.
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Priemonės

NAUDOTOJO VADOVAS
inikaorganic.com
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Micelinis valomasis
rožių vanduo

ORGANIC

Trumpai
Efektyviai pašalina makiažą ir odos nešvarumus
jos nesausindamas
Švelnus nenuskalaujamas veido valiklis visų tipų odai
Idealiai tinka odos paruošimui prieš makiažą

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas
jojoba sėklų aliejus

Nuramina odą, turi
priešuždegiminių ir
antioksidacinių savybių

Sertifikuotas organiškas

Padeda suminkštinti ir

erškėtuogių sėklų aliejus

sulyginti odą

Sertifikuotas organiškas
tikrasis alijošius

Drėkina ir maitina odą

Tikrosios rožės
lapų ekstraktas

Suteikia natūralų, švelnų
rožių aromatą

Naudojimas
Suvilgykite priemone vatos diskelį ir švelniai valykite veido
odą bei užmerktas akis.

INIKA Organic Profesionalo patarimas
INIKA Micelinis valomasis rožių vanduo gali būti naudojamas
ir makiažo šepetėlių valymui.

Kodas: NMIC0001
Kaina: 22,00 €

Ingredientai
Aqua (Water), Glycerin, Saccharide Isomerate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Levulinate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Rosa Eglentaria
(Rosehip) Seed Oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Pelargonium Capitatum (Rose Geranium) Leaf Extract, Glyceryl Caprylate, Sodium PCA,
Oleyl Oleate, Sodium Anisate, Polyglyceryl-5 Oleate, Sodium Cocoyl Glutamate, Citric Acid, Lactic Acid, Sodium Citrate. * Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas organiškas
makiažo valiklis

ORGANIC

Trumpai
Puikiai pašalina nešvarumus nepalikdamas
riebaus sluoksnio
Suteikai odai minkštumo ir elastingumo
Švelnus odai, tačiau pakankamai stiprus, kad
nuvalytų vandeniui atsparias priemones
Saugus jautriai odai ir akims

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas

Maitina ir minkština odą

saulėgrąžų sėklų aliejus
Vitaminas E

Atjaunina odą ir apsaugo ją
nuo laisvųjų radikalų

Sertifikuotas organiškas
jojoba sėklų aliejus

Stipriai drėkina ir

Sertifikuotas organiškas
erškėtuogių sėklų aliejus

Apsaugo odą ir
skatina gijimo procesus

apsaugo odą

Naudojimas
1. Supurtyti prieš naudojimą.
2. Suvilgykite priemone vatos diskelį ir švelniai valykite
veido odą bei užmerktas akis.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Kitas būdas nuvalyti makiažą - naudojant šį aliejų tiesiai ant
odos, masažuokite aliejuku veido odą. Vėliau nuvalykite odą su
švelnia servetėle ar vatos diskeliu. Neskubėkite užbaigti šios
procedūros, leiskite aliejukui veikti keletą minučių, tai padės
suminkštinti ir ištirpdyti makiažo likučius bei pašalinti juos
netrinant odos.

Kodas: NMRE0001
Kaina: 24,00 €

Apdovanojimai
2017 Nugalėtojas Yoga Journal Natural Beauty
apdovanojimuose.

Ingredientai
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Oleyl Oleate, Tocopherol (Vitamin E), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Rosa Eglanteria
(Rosehip) Seed Oil*.* Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas organiškas
grynas erškėtuogių aliejus

Trumpai
Natūrali atkuriamoji priemonė, padeda
sumažinti randus, paraudimus ir įbrėžimus
Maitina sausą odą ir gali padėti pagreitinti
gijimo procesus
Išlaiko odos drėgmę ir suteikia odai švytėjimo

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas
šaltai spaustas grynas
erškėtuogių aliejus

Natūraliai pagerina
elastingumą, atjaunina,
maitina ir subalansuoja.
Visų tipų odai.

Naudojimas
1. 1-2 paspaudimus aliejaus švelniai įmasažuokite ant
veido, kaklo ir dekoltė odos.
2. Naudokite rytais ir vakarais arba pagal poreikį.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Norint sukurti švytintį ir drėkinantį bei puikiai
pasidengiantį makiažo pagrindą, įspauskite vieną
lašą aliejaus ir sumaišykite su INIKA Sertifikuotu
organišku skystu makiažo pagrindu.

Kodas: NRSE0001
Kaina: 20,00 €

Ingredientai
Rosa Canina (Rosehip) Seed Oil*.* Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas organiškas
praturtintas erškėtuogių
aliejus

ORGANIC

Trumpai

Padeda sumažinti priešlaikinio senėjimo požymius,
įvairių tipų raukšles ir pigmentaciją
Šviesina odą ir sumažina įvairias dėmeles
ir paraudimus
Puikiai tinka sausai ar labai sausai odai

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas

Drėkina, maitina ir atkuria
odą

Kakadu slyvų sėklų aliejus
Sertifikuotas organiškas
aukso medžio vainiko
sėklų aliejus
Sertifikuotas organiškas
Lilli Pilli sėklų aliejus
Sertifikuotas organiškas
saldžiavaisio santalo aliejus

Regeneruoja ir
maitina odą
Efektyviai mažina
pigmentines dėmes
Intensyviai drėkina

Naudojimas
1-2 paspaudimus aliejaus švelniai įmasažuokite ant veido, kaklo
ir dekoltė odos. Naudokite rytais ir vakarais.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Švelniai patapšnokite aliejumi iškiliausias veido vietas
prieš tepdami makiažo pagrindą, tai padės sukurti
natūraliai švytinčios sveikos odos išvaizdą.

Kodas: NRSE0002
Kaina: 25,00 €

Apdovanojimai
2016 Pure Beauty Awards Highly Commended

Ingredientai
Rosa Canina (Rosehip) Seed Oil*, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) Seed Oil*, Barklya Syringifolia (Crown of Gold) Seed Oil*, Syzgium
Luehmannii (Lilli Pilli) Seed Oil*, Fusanus Acuminatus (Quandong) Seed Oil*. * Sertifikuoti organiški
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Sertifikuota organiška
makiažo bazė

ORGANIC

Trumpai
Sukuria tolygų pagrindą makiažui ir padeda jam
ilgiau išlikti ant odos
Lengvos tektūros priemonė idealiai padeda odą
paruošti makiažui
Suteikia jaunatviško švytėjimo odai
Intensyvus drėkinimas padeda sukurti puikią bazę
Hipoalerginė ir dermatologiškai patikrinta

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Hialurono rūgštis

Stipriai drėkina, suteikia
elastingumo ir mažina
raukšles

Sertifikuotas
organiškas Aloe vera

Drėkina ir maitina odą

Sertifikuotas organiškas
abrikosų kauliukų aliejus

Maitina ir minkština odą

Sertifikuotas organiškas
jojoba sėklų aliejus ir
kokosų aliejus

Intensyviai drėkina ir padeda
išlaikyti drėgmę odoje

Naudojimas
Prieš dengiant odą makiažu, įmasažuokite vieną ar du
paspaudimus bazės ant veido, kaklo ar dekoltė odos.

INIKA Organic profesionalo patarimas
• INIKA Sertifikuota organiška makiažo bazė gali būti
naudojama atliekant makiažą, pasitaikius klaidų,
pavyzdžiui, blakstienų tušui patekus ant odos. Norint
pašalinti nepageidaujamus makiažo likučius, palaukite
kol jis išdžius ir lengvai patapšnokite vatos diskeliu,
suvilgytu baze.

Kodas: NPPP0001
Kaina: 37,00 €

• Toks pat metodas gali būti naudojamas norint
patobulinti akių ar lūpų pravedimus pieštuku - švelniai
valykite odą vatos diskeliu aplink pravedimą, taip
sukursite vientisą liniją.

Ingredientai
Aloe Barbadensis Leaf (Aloe Vera) Juice*, Glycerin*, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Olivate, Aqua (Water), Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*, Cocos
Nucifera (Coconut) Oil*, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Sorbitan Olivate, Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Glycerin, Tocopherol (Vitamin
E), Cetearyl Glucoside, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Sodium Anisate, Lactic Acid, Glycine Soja (Soybean) Oil, Citrus Aurantium Bergamia
(Bergamot) Fruit Oil, Backhousia Citriodora (Lemon Myrtle) Leaf Oil*, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil*. * Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas organiškas
tobulinantis maskuoklis

ORGANIC

Trumpai
Maskuoja dėmeles ir tamsius ratilus
Lengva tekstūra
Ilgai išliekantis drėkinimas suteikiantis subtilų, sveikos odos
švytėjimą
Hipoalerginis ir dermatologiškai patikrintas

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas
Aloe vera, sertifikuotas
organiškas kokosų ir
avokadų aliejus

Drėkina ir maitina odą,
išlaiko drėgmę odoje

Sertifikuotas organiškas
taukmedžių sviestas ir
sertifikuotas organiškas
kakavos sviestas

Maitina ir ramina odą,
aprūpina odą reikalingomis
riebiosiomis rūgštimis

Sertifikuotas organiškas
žaliosios arbatos lapų
ekstraktas

Apsaugo odą nuo žalingų
laisvųjų radikalų. Padeda
sumažinti raukšles ir
slopina uždegimus

Naudojimas
1. Naudokite INIKA veganišką maskuoklio teptuką arba
bevardį pirštą, švelniai tapšnokite, kad pasklaidytumėte
maskuoklį ant problemiškų odos vietų - paraudimų,
pigmentinių dėmių, paakiuose.
2. Užfiksuokite maskuoklį lengvai tapšnodami odą veganišku
suliejimo šepetėliu su INIKA biria mineraline matine pudra.

INIKA Organic profesionalo patarimas
• Zoną po akimis paruoškite su INIKA sertifikuota organiška
makiažo baze, tai padės išvengti makiažo subėgimo į
raukšleles.
• Labai plonu sluoksniu padenkite maskuokliu vidinį akių
kamputį, tai suteiks natūralaus švytėjimo. Maskuokliu
padengdami išorinius lūpų kampučius ir nosies
sparnelius, sukursite putlesnių lūpų iliuziją ir
sukontūruosite nosį, ji atrodys plonesnė.

VeryLight
NCCP0003

Light
NCCP0001

Medium
NCCP0002

Kaina: 26,00 €

Apdovanojimai
2017 Psychologies
Real Natural Beauty Awards - Best Natural Enhancer

Ingredientai
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice*, Titanium Dioxide (CI 77891), Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Glyceryl
Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Olivate, Aqua (Water), Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter*,
Sorbitan Olivate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Lecithin (Soya)*, Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Tocopherol (Vitamin E), Cetearyl Glucoside, Camellia
Sinensis (Green Tea) Leaf Extract*, Sodium Anisate, Lactic Acid, Glycine Soja (Soybean) Oil, Cananga Odorata Flower (Ylang Ylang) Oil*, Pelargonium Roseum
Leaf (Geranium)Oil*, Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil*, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil*, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) Fruit Extract*,
Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Seed Oil*, May Contain (+/-) Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499). *Sertifikuoti organiški
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Biri mineralinė pudra

ORGANIC

Trumpai
Švelnus - pilnas maskavimas, lengvai sklaidoma
Makiažo pagrindas, maskuoklis ir pudra viename, kuri
puikiai dengiasi, ilgai išlieka, pagaminta iš natūralių
ingredientų
Idealiai tinka jautriai odai, gerai maskuoja aknę,
rožinę, randelius ir paraudimus
Hipoalerginė ir dermatologiškai patikrinta

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Cinko oksidas

Apsaugo ir ramina
odą, turi antiseptinių
savybių, natūralų SPF

Titano dioksidas

Padeda sumažinti odos
sudirgimus, apsaugo nuo
plataus spektro spindulių

Žėrutis

Turi šviesą atspindinčių
savybių, todėl padeda
sukurti švytinčios odos
išvaizdą

Grace
NMFP0001

Unity
NMFP0003

Strength
NMFP0002

Patience
NMFP0005

Trust
NMFP0006

Freedom Inspiration
NMFP0007 NMFP0008

Con dence
NMFP0009

Wisdom
NMFP0010

Joy
NMFP0011

Nurture
NMFP0004

Naudojimas
1. Įberkite nedidelį kiekį pudros į INIKA dangtelį.
2. Paimkite priemonės su veganišku Kabuki šepetėliu.
3. Švelniai papurtykite šepetėlį į dangtelio kraštą, kad
pašalintumėte pudros perteklių.
4. Tapšnokite šepetėliu veido ir kaklo odą, padenkite
priemone visą veidą, vėliau išlyginkite pudrą
sukamaisiais judesiais įvairiomis kryptimis.
5. Pakartokite viską tiek kartų, kiek reikia, kad sukurtumėte
norimą maskavimą.

Apdovanojimai
2015 Green Parent Natural Beauty Awards Gold

Ingredientai

Fortitude
NMFP0012

Kaina: 34,50 €

INIKA Organic profesionalo patarimas
• INIKA biri mineralinė pudra geriau dengiasi ant ką tik
paruoštos odos. Įsitikinkite, kad veido oda švariai nuplauta,
prieš keletą minučių užtepta INIKA Sertifikuota organiška
makiažo bazė. Tai padės pasiekti geresnio maskuojančio
efekto ir padės makiažui ilgai išlikti ant odos.
• Naudokite šią pudrą kaip maskavimo priemonę. INIKA
veganišku maskuoklio šepetėliu padenkite pudra
problemiškas odos vietas.
• Geresniam maskavimui ir sukibimui prieš birią pudrą
naudokite INIKA serifikuotą organišką skystą makiažo
pagrindą ar BB kremą. Biri pudra fiksuos makiažo pagrindą ir
suteiks matinį efektą.

Mica, Zinc Oxide, May Contain (+/-) Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines (CI 77007).
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Kompaktinė
mineralinė pudra

ORGANIC

Trumpai
Šilko švelnumo pojūtis ir ilgai išliekantis orui pralaidus maskavimas
Sukuria lengvą ir vidutinį maskuojamąjį efektą ir lengvai pasiskirsto
Šviesą atspindinti technologija leidžia kiekvienam atspalviui prisitaikyti
prie individualaus odos tono bei suteikia natūralaus švytėjimo
Natūraliai ,,iškepta'' ant terakotos plytelės Toskanoje, Italijoje
Hipoalerginė ir dermatologiškai patikrinta

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis dengtas laurillizinu
maišytu su kukurūzų
krakmolu

Padeda pagerinti slidimą,
palengvina padengimą ir
suteikia makiažui vientisumo

Esteriai ir daržovių
aliejai

Fiksuoja produktą ir suteikia
švelnų aksominį pojūtį

Natūralus glikolis ir
magnolijų žievės ekstraktas

Padeda drėkinti odą, turi
antioksidacinių savybių,
neutralizuoja laisvuosius
radikalus

Naudojimas
1. INIKA veganišku Kabuki ar makiažo pagrindo šepetėliu
sukamaisiais judesiais paimkite šiek tiek produkto.
2. Papurtykite šepetėlį į pudros dangtelį, kad tolygiai
paskirstytumėte pudrą ant šepetėlio.
3. Tapšnojamaisiais judesiais padenkite priemone veido ir
kaklo odą, išlyginkite priemonę sukamaisiais judesiais,
įvairiomis kryptimis nepriekaištingam įvaizdžiui.
4. Pakartokite tiek kartų, kiek reikia, norint išgauti reikalingą
maskavimą.

Grace
NBBF0001

Nurture
NBBF0004

Patience
NBBF0005

Unity
NBBF0003

Strength
NBBF0002

Trust
NBBF0006

Freedom
NBBF0007

Inspiration
NBBF0008

Confidence
NBBF0009

Wisdom
NBBF0010

Joy
NBBF0011

Fortitude
NBBF0012

Kaina: 37,00 €

INIKA Organic profesionalo patarimas

Apdovanojimai

• INIKA kepta mineralinė pudra geriau dengiasi ant ką tik
paruoštos odos. Įsitikinkite, kad veido oda švariai nuplauta,
prieš keletą minučių užtepta INIKA Sertifikuota organiška
makiažo bazė. Tai padės pasiekti geresnio maskuojančio
efekto ir padės makiažui ilgai išlikti ant odos.
• Pakuotė patogi naudoti kelionėse
Puikiai tinka makiažo užbaigimui, spalvų suliejimui.

2017 Green Parent Natural Beauty Award Silver

Ingredientai
Mica, Zea Mays (Corn) Starch, Octyldodecanol, Hectorite, Squalane,
Magnolia Officinalis Bark Extract, Lauroyl Lysine, Saccharum Officinarum
(Sugar Cane) Extract, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Potassium Sorbate,
Aqua (Water), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI
77492, CI 77499).
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Sertifikuotas organiškas
skystas makiažo pagrindas

ORGANIC

Trumpai
Suteikia skaisčios odos efektą, vidutiniškai pilnai maskuoja. Sujungia odos priežiūrą ir
makiažą
Ilgai išliekantis makiažo pagrindas,
nekemšantis porų
Drėkinimas ir apsauga nuo laisvųjų radikalų

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas
avokado aliejus ir jojoba
aliejus

Išlaiko odą drėgną ir
švytinčią visą dieną,
maitina ir apsaugo

Sertifikuotas organiškas
Kakadu slyvų ekstraktas ir
žaliosios arbatos ekstraktas

Galingi antioksidantai,
Kakadu slyva - didžiausias
vitamino C šaltinis

Sertifikuotas organiškas
taukmedžių sviestas, kakavos
sviestas ir arganų bei kokosų aliejai

Maitina ir atkuria

Hialurono rūgštis

Ilgai drėkina, padeda
sumažinti raukšleles ir
pagerina odos elastingumą

Porcelain
NLFPTO05

Cream
NLFPTO01

Nude
NLFPTO06

Beige
NLFPTO02

Tan
NLFPTO04

Toffee
NLFPTO07

Cocoa
NLFPTO08

Naudojimas
1. Išspauskite nedidelį kiekį makiažo pagrindo ant plaštakos.
2. INIKA veganišku makiažo šepetėliu paimkite produkto.
3. Tapšnojamaisiais judesiais padenkite veido ir kaklo odą,
maskuokite reikiamas vietas, vėliau mažais, sukamaisiais
įvairių krypčių judesiais išlyginkite priemonę.
4. Pakartokite tiek, kiek reikia, norint sukurti reikalingą
maskavimą.

Ingredientai
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice*, Titanium Dioxide (CI 77891),
Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed
Oil*, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Olivate, Glycerin, Aqua (Water), Glyceryl
Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Camellia Sinensis
(Green Tea) Leaf Extract*, Sorbitan Olivate, Lecithin (Soya)*, Theobroma
Cacao (Cocoa) Seed Butter*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Sodium
Levulinate, Glyceryl Caprylate, Tocopherol (Vitamin E),Cetearyl Glucoside,
Camellia Oleifera Seed Oil*, Oleyl Oleate, Olea Europaea (Olive) Fruit
Oil*, Rosa Eglentaria Seed (Rosehip) Oil*, Oenothera Biennis (Evening
Primrose) Oil*, Lactic Acid, Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Sodium
Anisate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Argania Spinosa Kernel (Argan) Oil*,
Cananga Odorata Flower (Ylang Ylang) Oil*, Pelargonium Roseum Leaf
(Geranium) Oil*, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) Fruit Extract*,
Calendula Officinalis Flower*, Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil*,
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil*, Calophyllum Inophyllum (Tamanu)
Seed Oil*, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, May Contain
(+/-) Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Xanthum Gum.
*Sertifikuoti organiški.
Ingredientų seka keičiasi priklausomai nuo atspalvio. Pasitikrinkite
sudėtį ant naudojamos priemonės pakuotės.

Honey
NLFPTO03

Kaina: 37,00 €

INIKA Organic profesionalo patarimas
• INIKA sertifikuotas organiškas skystas makiažo pagrindas
geriau dengiasi ant ką tik paruoštos odos. Įsitikinkite, kad veido
oda švariai nuplauta, prieš keletą minučių užtepta INIKA
Sertifikuota organiška makiažo bazė. Tai padės pasiekti
geresnio maskuojančio efekto ir padės makiažui ilgai išlikti ant
odos.
• Venkite ryškių makiažo linijų ties žandikaulio apačia, ausimis ir
ties plaukų augimo linija.

Apdovanojimai
2016 Green Parent Natural Beauty Awards Gold
2017 Natural Health International Beauty Awards Winner
2018 Beauty Shortlist Awards Finalist

FINALIST
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Sertifikuotas organiškas
BB kremas

ORGANIC

Trumpai
Daugiafunkcinė priemonė, drėkina ir paruošia odą
makiažui, lengvai - vidutiniškai maskuoja
Lengvai naudojama, puikiai pasiskirstanti tekstūra,
kuri ,,ištiprsta'' ant odos
Oda lieka sudrėkinta ir švytinti visą dieną

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas

Padeda išlaikyti odą sveiką
ir sudrėkintą, gerina
kolageno gamybą,
minkština odą

organiškas

dygliuotųjų kriaušių aliejus

Sertifikuotas organiškas
granatų sėklų aliejus ir
sertifikuotas organiškas
vynuogių sėklų aliejus

Unikalios omega-5
riebiosios rūgštys padeda
apsaugoti ir atkurti odą

Sertifikuotas organiškas
arganų aliejus

Skverbiasi giliai į odą,
aprūpina
riebiosiomis
rūgštimis, drėkina ir
maitina

Sertifikuotas organiškas
Aloe vera ir saulėgrąžų
aliejus

Suteikia maistinių medžiagų
ir antioksidantų, padeda
nuraminti odą ir sumažinti
paraudimus

Sertifikuotas organiškas
erškėtuogių aliejus

Suteikia elastingumo,
atjaunina, maitina,
padeda subalansuoti
visų tipų odą

Porcelain
NMBB0001

Nude
NMBB0003

Honey
NMBB0005

Tan
NMBB0006

Cream
Beige
NMBB0002 NMBB0004

Toffee
NMBB0007

Cocoa
NMBB0008

Kaina: 34,50 €

Naudojimas
1. Išspauskite nedidelį kiekį BB kremo ant plaštakos.
2. INIKA veganišku makiažo šepetėliu paimkite produkto.
3. Tapšnojamaisiais judesiais padenkite veido ir kaklo odą,
maskuokite reikiamas vietas, vėliau mažais sukamaisiais,
įvairių krypčių judesiais išlyginkite priemonę.
4. Pakartokite tiek, kiek reikia, norint sukurti reikalingą
maskavimą.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Greitam padengimui sušildykite BB kremą tarp pirštų ir
sukamaisiais judesiais padenkite ant veido ir kaklo odos.

Apdovanojimai
2017 Yoga Journal Natural Beauty Awards
2018 Deliciousliving Beauty & Body Award Winner

Ingredientai
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice*, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Vitis Vinifera (Grapeseed) Seed
Oil*, Helianthus Annuus Seed (Sunflower) Oil*, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Persea Gratissima (Avocado)
Oil*, Punica Granatum (Pomegranate) Seed Oil*, Rosa Canina (Rosehip) Seed Oil*, Argania Spinosa Kernel (Argan) Oil*, Glycerin*, Opuntia Ficus Indica
(Prickly Pear) Seed Oil*, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil*, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil*, Citrus Limon (Lemon) Leaf Extract*, Citrus
Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil*, Lactobacillus Ferment, Cetyl Alcohol, May Contain (+/-) Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI
77492, CI 77499), Ultramarines (CI 77007).*Sertifikuoti organiški
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Kompaktinis mineralinis
bronzantas

ORGANIC

Trumpai
Stirpiai pigmentuotas, intensyvios spalvos matinis
bronzantas
Smulkūs milteliai - natūraliam įvaizdžiui sukurti
Lengva ir ilgai išliekanti priemonė be surišiklių, priedų ar
talko
Švelnūs milteliai užtikrina sveiką ir spindintį švytėjimą
Natūraliai ,,iškeptas'' ant terakotos plytelės Toskanoje,
Italijoje

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis dengtas laurillizinu
maišytu su kukurūzų
krakmolu

Padeda pagerinti slidimą,
palengvina padengimą ir
suteikia makiažui vientisumo

Esteriai ir daržovių
aliejai

Fiksuoja produktą ir
suteikia švelnų
aksominį pojūtį

Natūralus glikolis ir
magnolijų žievės ekstraktas

Padeda drėkinti odą, turi
priešbakterinių savybių

Sunkissed
NBZB0007

Sunbeam
NBZB0008

Kaina: 37,00 €

Naudojimas
1. INIKA veganišku kontūravimo ar kitu šepetėliu sukamaisiais
judesiais paimkite šiek tiek produkto.
2. Papurtykite šepetėlį į pudros dangtelį, kad tolygiai
paskirstytumėte pudrą ant šepetėlio.
3. Natūraliam, ,,įdegusiam'' įvaizdžiui sukurti, tapšnojamaisiais
judesiais padenkite priemone veido zonas, kurias natūraliai
daugiausiai ,,paliečia'' saulė, - skruostikaulius, smakrą, nosį ir
kaktą.
4. Norėdami pridėti veidui šilumos, pradėkite dengti priemonę
nuo smilkinių, toliau į apačią ant skruostikaulių, grįžkite prie
ausies ir padenkite priemone apatinę smakro dalį (3
skaičiaus forma). Kartokite, kol pasieksite norimą bronzinį
efektą.
5. Denkite ir pečius bei dekoltė zoną, norint sukurti spindintį,
sveikos odos įvaizdį.

INIKA Organic profesionalo patarimas
• Suintensyvinkite makiažą pridėdami veidui akcentus su
INIKA veganišku kontūravimo kirstu šepetėliu. Naudokite
bronzantą ant skruostų įdubimų, smilkinių ir žandikaulio
linijos. Suliekite trumpais vertikaliais judesiais.
• Papildykite akių makiažą bronzanto potepiais po akimis,
naudokite INIKA veganišką liejimo šepetėlį. Tai suteiks
makiažui vientisumo ir natūralumo.

Apdovanojimai
Green Parent Natural Beauty Awards 2017 Gold
2017 PSYCHOLOGIES
Real Natural Awards Best Glow Powder

Ingredientai
Mica, Zea Mays (Corn) Starch, Octyldodecanol, Hectorite, Squalane, Magnolia Officinalis Bark Extract, Lauroyl Lysine, Saccharum Officinarum (Sugar Cane)
Extract, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Potassium Sorbate, Aqua (Water), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499).
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Birus mineralinis
bronzantas

ORGANIC

Trumpai
Ilgai išliekantys, šilti, natūralūs
atspalviai
Natūraliai atsparus vandeniui
bronzantas

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis

Turi šviesą atspindinčių
savybių, todėl padeda sukurti
švytinčios odos išvaizdą

Cinko oksidas

Apsaugo ir ramina odą,
turi antiseptinių savybių,
natūralų SPF

Titano dioksidas

Padeda sumažinti odos
sudirgimus, apsaugo nuo
plataus spektro spindulių

Naudojimas
1. Įberkite nedidelį kiekį bronzanto į INIKA dangtelį.
2. INIKA veganišku Kabuki ar skaistalų šepetėliu sukamaisiais
judesiais paimkite šiek tiek produkto.
3. Papurtykite šepetėlį į pudros dangtelį, kad tolygiai
paskirstytumėte pudrą ant šepetėlio.
4. Natūraliam ,,įdegusiam'' įvaizdžiui sukurti, tapšnojamaisiais
judesiais padenkite priemone veido zonas, kurias natūraliai
daugiausiai ,,paliečia'' saulė, - skruostikaulius, smakrą, nosį ir
kaktą.
5. Norėdami pridėti veidui šilumos, pradėkite dengti priemonę
nuo smilkinių, toliau į apačią ant skruostikaulių, grįžkite prie
ausies ir padenkite priemone apatinę smakro dalį (3 skaičiaus
forma). Kartokite, kol pasieksite norimą bronzinį efektą.
6. Denkite ir pečius bei dekoltė zoną, norint sukurti spindintį
sveiką įvaizdį.

Sunkissed
NBZP0002

Sunlight
NBZP0001

Kaina: 26,00 €

INIKA Organic profesionalo patarimas
• Naudokite INIKA mineralinį bronzantą ir kaip švelnius
natūralius akių šešėlius. Naudokite labiausiai įdubusiose
voko vietose, sukurti gylio efektą ir padenkite visą voką
spindinčiai spalvai išgauti.
• Naudokite kaip kūno bronzantą. INIKA veganišku Kabuki
šepetėliu sukamaisiais judesiais paskirstykite produktą ant
kūno odos. Arba sumaišę bronzantą su INIKA sertifikuota
organiška makiažo baze, tepkite mišinį ant kūno odos.

Ingredientai
Mica, Zinc Oxide, May Contain (+/-) Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines (CI 77007), Silica.
Ingredientų seka keičiasi priklausomai nuo atspalvio. Pasitikrinkite sudėtį ant naudojamos priemonės pakuotės.
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Švytėjimo suteikianti
kompaktinė pudra

ORGANIC

Trumpai
Daugiafunkcinė švytėjimo suteikianti pudra, gerai atspindi
šviesą, sukuria natūraliai švytinčios odos efektą
Natūraliai ,,iškepta'' ant terakotos plytelės Toskanoje,
Italijoje

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis dengtas laurillizinu
maišytu su kukurūzų
krakmolu

Padeda pagerinti slidimą,
palengvina padengimą ir
suteikia makiažui vientisumo

Titano dioksidas

Padeda sumažinti
sudirgimus, užtikrina
plataus spektro apsaugą
nuo saulės

Natūralus glikolis ir
magnolijų žievės
ekstraktas

Padeda drėkinti odą,
turi antioksidacinių
savybių, neutralizuoja
laisvuosius radikalus

Naudojimas
1. INIKA veganišku vėduoklės formos ar kitu šepetėliu
sukamaisiais judesiais paimkite šiek tiek produkto.
2. Papurtykite šepetėlį į pudros dangtelį, kad tolygiai
paskirstytumėte pudrą ant šepetėlio.
3. Plonu sluoksniu tapšnojamaisiais judesiais padenkite
iškiliausias veido vietas - skruostus, po antakiais, vagelę
virš lūpos, nosies galiuką. Taip suteiksite odai natūralaus
švytėjimo.
4. Kombinuokite su INIKA biria matizuojančia pudra, ir
naudokite kaip užbaigimo priemonę ant INIKA
sertifikuoto organiško skysto makiažo pagrindo ar BB
kremo, tai padės fiksuoti makiažą visai dienai.

Dewdrop
NILB0006

Starlight
NILB0002

Kaina: 37,00 €

Apdovanojimai
2017 Natural & Organic Awards Europe Best Natural
Cosmetic Product Finalist

INIKA Organic profesionalo patarimas
• Paryškinkite švytėjimą ir transformuokite dieninį įvaizdį į
naktinį dengiant priemone odą sukamaisias judesiais su
INIKA veganišku liejimo šepetėliu.

Ingredientai
Mica, Zea Mays (Corn) Starch, Octyldodecanol, Hectorite, Squalane, Magnolia Officinalis Bark Extract, Lauroyl Lysine, Saccharum Officinarum (Sugar Cane)
Extract, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Potassium Sorbate, Aqua (Water), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499).
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Sertifikuotas organiškas
šviesą atspindintis kremas

ORGANIC

Trumpai
Pirmasis pasaulyje sertifikuotas organiškas šviesą atspindintis kremas
Lengvai dengiasi ant sausų odos plotų
Lengvos konsistencijos, švelniai pasiskirsto
Žvilgantis atspindys, tinka ryškiam švytėjimui išgauti

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis

Turi šviesą atspindinčių
dalelių, kurios padeda
sukurti švytinčios odos
išvaizdą

Sertifikuotas organiškas
Aloe vera

Drėkina ir maitina odą

Titano dioksidas

Padeda sumažinti odos
sudirgimus ir paraudimus

Naudojimas
Tepkite ant odos pirštų galiukais arba INIKA veganišku
paskirstymo šepetėliu. Padenkite iškiliausias veido ir kūno odos
vietas, norėdami suteikti odai blizgėjimo.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Norint suteikti veido odai daugiau skaistumo, sumaišykite
nedidelį kiekį priemonės su INIKA sertifikuotu organišku skystu
makiažo pagrindu ar BB kremu.

Kodas: NLRC0002
Kaina: 23,50 €

Apdovanojimai
2016 Organic Beauty Awards Runner Up
Basta Make-Up Product

Ingredientai
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice*, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Glycerin*, Lactobacillus Ferment, Mica, Titanium Dioxide (CI 77891), Silica,
Iron Oxides (CI 77491, CI 77492). * Sertifikuoti organiški
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ORGANIC

Sertifikuota organiška švytėjimo
suteikianti kreminė pudra

Trumpai
Maitina odą
Puikiai pasiskirstanti priemonė, suteikia odai švytėjimo ir lygumo
Sukuria švytintį, prabangų įvaizdį
Pagamintas iš natūraliai žvilgančių medžiagų, todėl padeda
sukurti nuo švelniaus iki ryškaus švytėjimo įvaizdį

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas
kokosų aliejus,
sertifikuotas organiškas
karnaubo palmės vaškas

Užtikrina tolygų
padengimą ir natūraliai
švytintį efektą

Sertifikuotas organiškas
kakavos sviestas

,,Ištirpsta'' užteptas
ant odos, intensyviai
maitina ir apsaugo
odą

Sertifikuotas organiškas
argano aliejus

Drėkina ir dalyvauja
gijimo procesuose

Vitaminas E

Galingas antioksidantas,
padeda apsaugoti odą
nuo laisvųjų radikalų
žalos

Naudojimas
Pirštų galiukais paimkite šiek tiek priemonės ir tapšnokite ant
iškiliausių odos vietų - skruostų, po antakiais, virš lūpos ir ant
nosies galiuko, taip sukursite sveikos ir švytinčios odos
išvaizdą.

Gold
NILP0004

Rose
NILP0003

Spice
NILP0005

Kaina: 25,00 €

INIKA Organic profesionalo patarimas
Padenkite šia priemone vokus, taip sukursite greitą ir įspūdingą
akių įvaizdį. Galite papildyti įvaizdį INIKA biriais mineraliniais
akių šešėliais.

Apdovanojimai
2018 Best Organic Beauty Awards Winner
2018 Pure Beauty Global Award Highly Commended

Ingredientai
Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla Wax), Silica,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter*, Tocopherol (Vitamin E), Argania Spinosa (Argan) Oil*, May Contain (+/-)
Mica, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxide (CI 77491), Tin Oxide. * Sertifikuoti organiški
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Kompaktinė
kontūravimo priemonė

ORGANIC

Trumpai
100% natūrali, ypač smulki pudra, puikiai
padengianti odą
Universali dviejų atspalvių paletė, suteikianti odai
gyvybingumo
Dvi spalvos, tinkančios skirtingiems odos tonams

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Cukranendrės

Sudėtyje turi natūralių alfahidroksirūgščių, kurios pagreitina
ląstelių regeneraciją

Magnolijų žievės ekstraktas

Apsaugo odą nuo
laisvųjų radikalų

Skvalenas

Giliai drėkina ir ramina odą

Naudojimas
1. ,,Saulės nubučiuotam'' įvaizdžiui išgauti padenkite
kontūravimo pudra kaktą, skruostus, akių vokus ir smakrą.
2. Norint sukurti ryškesnį įvaizdį, paryškinkite odos įdubimus
skruostuose, nosies kraštuose, po smakru, virš nosies
galiuko.
3. Norint suteikti odai sveikos odos švytėjimo, šviesia pudra
padenkite po anktakiais, ant iškiliausios skruostų dalies,
virš lūpos.

Almond
NBCP0001

Teak
NBCP0002

Kaina: 37,00 €

Ingredientai
Mica, Zea Mays (Corn) Starch, Octyldodecanol, Pentylene Glycol (Sugar Cane), Honokiol (Magnolia Bark Extract), Hectorite, Squalane, Lauroyl Lysine,
Polyglyceryl-3 Diisostearate, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Aqua (Water), May Contain (+/-) Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492,
CI 77499).
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Kompaktiniai mineraliniai
dviejų spalvų skaistalai

ORGANIC

Trumpai
Lengvi, ilgai išliekantys skaistalai su šilko švelnumo
tekstūra
Matinis atspalvis gali būti naudojamas vienas arba
maišomas kartu su pasirinkta spalva
Suteikite odai sveiką išvaizdą, rožinės ar persikinės
spalvos skaistalais
Tinka visų atspalvių odai
Natūraliai ,,kepti'' ant terakotos plytelės Toskanoje,
Italijoje

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis dengtas laurillizinu
sumaišytu su kukurūzų
krakmolu

Padeda pagerinti slydimą,
palengvina padengimą ir
suteikia makiažui vientisumo

Titano dioksidas

Padeda sumažinti sudirgimus,
užtikrina plataus spektro
apsaugą nuo saulės

Natūralus glikolis ir
magnolijų žievės ekstraktas

Padeda drėkinti odą, turi
antioksidacinių savybių,
neutralizuoja laisvuosius
radikalus

Naudojimas
1. Sukamaisiais judesiais paimkite skaistalų su INIKA skaistalų ar
kontūravimo šepetėliu.
2. Papurtykite šepetėlį į pudros dangtelį, kad tolygiai
paskirstytumėte pudrą ant šepetėlio.
3. Tapšnojamaisiais judesiais padenkite priemone
skruostikaulius ir skruostus.
Burnt Peach
NBLP0012

INIKA Organic profesionalo patarimas
Tamsesnę skaistalų spalvą, kontūravimo šepetėliu, padenkite
po skruostikauliu, o šviesesnę su skaistalų šepetėliu, padenkite
ant skruostų, išsklaidykite spalvas kartu, naudojant skaistalų
šepetėlį, taip išgausite paryškintų veido kontūrų efektą.

Pink Tickle
NBLP0011

Kaina: 37,00 €

Apdovanojimai
2018 The Green Parent Natural Beauty Awards Silver

Ingredientai
Mica, Zea Mays (Corn) Starch, Octyldodecanol, Hectorite, Pentylene Glycol, Squalane, Lauroyl Lysine, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Silica, Potassium Sorbate,
Honokiol (Magnolia Bark Extract), Lactic Acid, Aqua (Water), May Contain (+/-) Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492), Ultramarines
(CI 77007).
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Birūs mineraliniai
skaistalai

ORGANIC

Trumpai
Suteikite veidui skaistumo naudodami šiltų spalvų,
švytėjimo suteikiančius skaistalus
Suteikia odai natūralią, sveikos odos išvaizdą
Natūraliai atsparus vandeniui
Patogi pakuotė

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis

Turi šviesą atspindinčių
savybių, todėl padeda
sukurti švytinčios odos
išvaizdą

Cinko oksidas

Apsaugo ir ramina
odą, turi antiseptinių
savybių, natūralų SPF

Naudojimas
1. Įberkite nedidelį kiekį skaistalų į INIKA skaistalų
dangtelį.
2. INIKA veganišku skaistalų šepetėliu, sukamaisiais
judesiais paimkite šiek tiek produkto.
3. Papurtykite šepetėlį į pudros dangtelį tam, kad
tolygiai paskirstytumėte skaistalus ant šepetėlio.
4. Paskirstykite priemonę ant skruostų, padengiant
veido zoną nuo smilkinio link plaukų augimo
linijos.

INIKA Organic profesionalo patarimas

Blooming Nude
NBLP0003

Peachy Keen
NBLP0004

Kaina: 25,00 €

INIKA veganišku šešėlių sklaidymo šepetėliu padenkite
skaistalais vokus prieš padengdami INIKA mineraliniais akių
šešėliais. Tai padės vizualiai padidinti akis.

Ingredientai
Blooming Nude / Peachy Keen:
Mica, Zinc Oxide, May Contain (+/-) Tin Oxide, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines (CI 77007),
Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*. *Sertifikuoti organiški
Ingredientų seka keičiasi priklausomai nuo atspalvio. Pasitikrinkite sudėtį ant naudojamos priemonės pakuotės.
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Biri mineralinė matinį
efektą suteikianti pudra

ORGANIC

Trumpai
Itin lengva priemonė, tinkama naudoti kasdien
Sugeria perteklinius riebalus ir padeda sumažinti
išsiplėtusių porų išvaizdą
Fiksuoja makiažą ir padeda jam ilgiau išlikti
Kontroliuoja spindėjimą ir užbaigia makiažą
Gali būti naudojamas, kaip akių makiažo bazė, padedanti
sumažinti perteklinių riebalų kiekį ant akių vokų ir
palengvinanti šešėlių pasiskirstymą

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis

Padeda sukurti švytinčios odos
išvaizdą

Ryžių milteliai

Turi aliejus sugeriančių
savybių, padeda
suminkštinti odą

Kukurūzų krakmolas ir silicis

Sugeria perteklinius riebalus,
apsaugo nuo blizgėjimo

Tapijokos krakmolas

Suteikia odai šilko
švelnumo

Kodas: NMMP0001
Kaina: 26,00 €

Naudojimas

INIKA Organic profesionalo patarimas

1. Įberkite nedidelį kiekį pudros į INIKA dangtelį.
2. Paimkite priemonės su veganišku Kabuki šepetėliu.
3. Švelniai papurtykite šepetėlį į dangtelio kraštą, kad
pašalintumėte pudros perteklių.
4. Matiniam efektui sukurti, tapšnokite šepetėliu veido ir
kaklo odą, padenkite priemone visą veidą.
5. Norėdami sumažinti išsiplėtusių porų išvaizdą,
prilieskite ir spustelėkite šepetėliu šią pudrą ant odos,
jau padengtos skystu makiažo pagrindu.

• INIKA biri mineralinė matinį efektą suteikianti pudra gali būti
naudojama kaip akių šešėlių pagrindas, padedantis
apsaugoti nuo šešėlių subėgimo į raukšleles ar riebalavimosi.
Jeigu pagrindui naudojate INIKA sertifikuotą organišką
maskuoklį ar kreminius šešėlius, INIKA veganišku šešėlių
šepetėliu švelniai padenkite voką biria pudra ir toliau
užbaikite akių makiažą pasirinktais šešėliais. Jeigu
nenaudojate pagrindui kitų priemonių, INIKA mineraline
matine biria pudra padenkite tiesiogiai švarią vokų odą, prieš
dengiant vokus šešėliais.
• Maksimaliam perteklinių odos riebalų sugėrimui, naudokite
INIKA birią mineralinę matinę pudrą su INIKA veganišku
Kabuki šepetėliu prieš makiažo pagrindą, daugiau priemonės
padengiant ant T zonos.

Ingredientai
Mica, Oryza Sativa (Rice) Powder, Silica, Tapioca Starch, Zea Mays (Corn) Starch, Gluconolactone, Sodium Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Aqua (Water).
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Sertifikuotas organiškas
lūpų ir skruostų kremas

ORGANIC

Trumpai
Užbaikite makiažą suteikdami jam švytėjimo ir gaivumo
Daugiafunkcinė priemonė skirta lūpoms ir skruostams
Dvigubo naudojimo priemonė suteikia gaivaus rausvumo
Patogi keliavimui pakuotė

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas

Drėkina ir apsaugo odą,
garantuoja lengvą
produktų padengimą

karnaubo palmės vaškas

Titano dioksidas

Padeda sumažinti odos
sudirgimus ir paraudimus

Vitaminas E

Jaunina odą ir apsaugo ją nuo
laisvųjų radikalų žalos

Saldžiųjų migdolų aliejus

Turi odai reikalingų maitinančių
medžiagų ir riebiųjų rūgščių, kurios
padeda odai suteikti minkštumo ir
švelnumo

Naudojimas
1. Pirštų galiukais įtapšnokite priemonę ant skruostų ir lūpų
2. Naudodami INIKA skaistalų šepetėlį, paskirstykite priemonę
ant skruostų taip sumažinant spalvos intensyvumą ir
suteikiant natūralų įvaizdį.

Kodas: NLRC0002
Kaina: 23,50 €

INIKA Organic profesionalo patarimas
Siekiant optimalaus dengimo naudokite INIKA lūpų ir skruostų
kremą prieš kompaktinę pudrą.

Ingredientai
Prunis Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Mica, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxide (CI
77491), Tocopherol (Vitamin E), Glycine Soja (Soybean) Oil, Tin Oxide. * Sertifikuoti organiški
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Mineraliniai skaistalai
su pagalvėle

ORGANIC

Trumpai
Patogiai naudojami ,,on-the-go'' skaistalai
Prideda skruostams šilto švytėjimo ir natūralios spalvos
Natūraliai atsparūs vandeniui

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis

Turi šviesą atspindinčių
savybių, todėl padeda sukurti
švytinčios odos išvaizdą

Titano dioksidas

Apsaugo nuo plataus
spektro spindulių, padeda
sumažinti odos sudirgimus ir
paraudimus

Naudojimas
1. Pagalvėlės formos aplikatoriumi švelniai tapšnokite ant
skruostų odos.
2. Kartokite pagal poreikį.

INIKA Organic profesionalo patarimas
• Siekiant natūralaus įvaizdžio, priemonę tepkite
plonais sluoksniais.
• Priemonės išsklaidymui galite naudoti INIKA
veganišką skaistalų šepetėlį.

Rosy Glow
NBLP0001

Kaina: 25,00 €

Apdovanojimai
2017 Prevention Natural Beauty Awards

Ingredientai
Mica, May Contain (+/-) Silica, Tin Oxide, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77499), Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide,
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*.* Sertifikuoti organiški
Ingredientų seka keičiasi priklausomai nuo atspalvio. Pasitikrinkite sudėtį ant naudojamos priemonės pakuotės.
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Ilginamasis veganiškas
blakstienų tušas

ORGANIC

Trumpai
Tušas ilgai išlieka ir yra praturtintas specialiu, veikliųjų medžiagų
kompleksu
Švelni sudėtis pritaikyta jautrioms akims
Įspūdingas panoraminių blakstienų efektas
Pirmasis natūralios sudėties ypač veiksmingas tušas

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Magnolijų žievės
ekstraktas, cukranendrė

Apsaugo blakstienas
nuo išorinių poveikių

Sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Padeda padidinti
blakstienų ilgį ir storį

Saulėgrąžų aliejus ir
vitaminas C

Padeda puoselėti blakstienų
gyvybingumą ir būklę

Naudojimas
1. Norėdami pridėti blakstienoms ilgio, tušo šepetėliu ,,šukuokite''
blakstienas nuo jų pagrindo link galiukų.
2. Padenkite blakstienas tiek sluoksnių, kiek reikia, norint sukurti
išraiškingą įvaizdį.
Black
NMLP0001

INIKA Organic profesionalo patarimas
Naudodami INIKA kirstą akių šepetėlį, paimkite produkto ir
padenkite jį palei blakstienų liniją, taip sukuriant itin
išraiškingą , tobulą žvilgsnį.

Brown
NMLP0002

Kaina: 27,00 €

Apdovanojimai
2018 Beauty Industry Awards Winner
2018 Beauty Shortlist Awards Editor’s Choice
2018 Glamour Beauty Awards
EDITOR’S CHOICE

2018 Natural & Organic Awards
Best Natural Cosmetic Product Winner
2018 Better Nutrition
Best of Natural Beauty Award Winner
2018 The Green Parent
Natural Beauty Awards Bronze

Ingredientai

2017 PSYCHOLOGIES
Real Natural Beauty Awards Best Mascara

Aqua (Water), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Stearic Acid, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Palmitic Acid, Propanediol, Pentylene Glycol
(Sugar Cane), Glyceryl Stearate Se, Palmitic/Stearic Triglyceride, Tocopherol (Vitamin E), Honokiol (Magnolia Bark Extract), Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Xanthan Gum, Kaolin, Sodium Hydroxide, Galactoarabinan, Myristic Acid, Lauric Acid, Oleic Acid, May Contain (+/-) Iron Oxides (CI 77491,
CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891). * Sertifikuoti organiški
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Blakstienų
tušas

ORGANIC

Trumpai
Daugiausiai sertifikatų pasaulyje pelnęs veganiškas
blakstienų tušas, kuris yra net 71% sertifikuotas
organiškas
100% iš augalų išgaunamos veikliosios medžiagos
maitina ir apsaugo blakstienas
Ryškiam atspalviui išgauti naudojami 100% natūralūs
mineralų pigmentai
Kūgio formos šepetėlis padeda pasiekti kiekvieną
blakstieną
Neformuoja gumulėlių ir ilgai išlieka

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Magnolijų žievės ekstraktas

Apsaugo blakstienas
nuo išorinių faktorių

Sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Prailgina ir storina
blakstienas

Saulėgrąžų aliejus ir
vitaminas C

Padeda atkurti
blakstienų gyvybingumą

Sertifikuotas organiškas
spanguolių vanduo

Skatina blakstienų
augimą ir blizgėjimą

Naudojimas
1. Norėdami pridėti blakstienoms ilgio, tušo šepetėliu ,,šukuokite''
blakstienas nuo jų pagrindo link galiukų.

Brown
Black
NMOP0001 NMOP0002

Kaina: 30,50 €

2. Padenkite blakstienas tiek sluoksnių, kiek reikia, norint sukurti
ypatingą įvaizdį.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Norėdami pabrėžti apatines blakstienas nepridedant per daug
priemonės, tepkite tušą šepetėlio galiuku.

Ingredientai
Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Water*, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Glyceryl Stearate SE, Stearic Acid, Propanediol, Ricinus Communis
(Castor) Seed Oil*, Pentylene Glycol (Sugar Cane), Honokiol (Magnolia Bark Extract), Tocopherol (Vitamin E), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, C1018 Triglycerides, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Galactoarabinan, May Contain (+/-) Iron Oxides (CI 77499, CI 77491, CI 77492). *Sertifikuoti organiški
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Apimties suteikiantis
blakstienų tušas

ORGANIC

Trumpai
100% iš augalų išgaunamos veikliosios medžiagos maitina ir apsaugo
blakstienas
Ryškiam atspalviui išgauti naudojami 100% natūralūs mineralų
pigmentai
Apimties suteikiantis šepetėlis padeda pastorinti kiekvieną blakstieną
Ilgai išlieka

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Magnolijų žievės
ekstraktas, cukranendrė

Apsaugo blakstienas
nuo išorinių poveikių

Sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Padeda padidinti
blakstienų ilgį ir storį

Saulėgrąžų aliejus ir
vitaminas C

Padeda puoselėti blakstienų
gyvybingumą ir būklę

Naudojimas
1. Norėdami pridėti blakstienoms ilgio, tušo šepetėliu ,,šukuokite''
blakstienas nuo jų pagrindo link galiukų.
2. Padenkite blakstienas tiek sluoksnių, kiek reikia, norint sukurti
ypatingą įvaizdį.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Siekiant ypač dramatiško įvaizdžio, blakstienas padenkite
ilginamuoju tušu prieš apimties suteikiantį tušą.

Black
NMTP0001

Brown
NMTP0002

Kaina: 30,50 €

Ingredientai
Aqua (Water), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Stearic Acid, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Propanediol, Pentylene Glycol (Sugar Cane),
Glyceryl Stearate Se, C10-18 Triglycerides, Tocopherol (Vitamin E), Honokiol (Magnolia Bark Extract), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Xanthan
Gum, Sodium Hydroxide, Galactoarabinan, Iron Oxide (CI 77499), * Sertifikuoti organiški
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Blakstienas
riečiantis tušas

ORGANIC

Trumpai
100% iš augalų išgaunamos veikliosios medžiagos maitina ir apsaugo
blakstienas
Ryškiam atspalviui išgauti naudojami 100% natūralūs mineralų pigmentai
Unikalus lenktos formos šepetėlis padeda pakelti ir užriesti kiekvieną
blakstieną
Neformuoja gumulėlių ir ilgai išlieka

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Magnolijų žievės
ekstraktas, cukranendrė

Apsaugo blakstienas
nuo išorinių poveikių

Sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Padeda padidinti
blakstienų ilgį ir storį

Saulėgrąžų aliejus ir
vitaminas C

Padeda puoselėti blakstienų
gyvybingumą ir būklę

Naudojimas
1. Norėdami pridėti blakstienoms ilgio, tušo šepetėliu ,,šukuokite''
blakstienas nuo jų pagrindo link galiukų.
2. Padenkite blakstienas tiek sluoksnių, kiek reikia, norint užriesti
blakstienas.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Siekiant ,,lėlės akių'' įvaizdžio, blakstienas padenkite
ilginamuoju tušu prieš blakstienas riečiantį tušą.

Black
NMCP0001

Blue
NMCP0002

Kaina: 28,50 €

Ingredientai
Aqua (Water), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Stearic Acid, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Propanediol, Pentylene Glycol (Sugar Cane),
Glyceryl Stearate Se, C10-18 Triglycerides, Tocopherol (Vitamin E), Honokiol (Magnolia Bark Extract), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Xanthan
Gum, Sodium Hydroxide, Galactoarabinan, Iron Oxides (CI 77499). * Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas organiškas
skystas akių apvadas

ORGANIC

Trumpai
Padeda sukurti precizišką akių apvadą patogiu šepetėliu
Dėl ryškių mineralinių pigmentų turi intensyvią spalvą
Sudėtyje nėra sausinančių odą alkoholių
Ilgai išliekantis pravedimas po vieno potepio
Ergonomiška rankenėlė patogiam tepimui

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas

Ramina ir drėkina

Aloe vera

vokų odą

Sertifikuotas organiškas
glicerinas

Drėkina ir suteikia
minkštumo

Sertifikuotas organiškas
juodosios arbatos
lapelių ekstraktas

Turi priešuždegiminių ir
antioksidacinių savybių

Ryžių ekstraktas

Padeda minkštinti odą

Naudojimas
1. Prieš naudojimą supurtykite buteliuką.
2. Denkite tiesiai ant voko krašto ties blakstienų augimo linija, užbaikite
smailu galiuku.
3. Prieš atmerkiant akis - palaukite kol priemonė gerai išdžius, tai padės
išvengti priemonės išsiliejimo.

INIKA Organic profesionalo patarimas
• Preciziškam įvaizdžiui sukurti, užtepkite priemonę vienu
sluoksniu ir leiskite gerai išdžiūti prieš koreguojant liniją.
• Norint sukurti ,,smokey eye'' įvaizdį, INIKA veganišku šešėlių
šepetėlių išsklaidykite apvadą ant voko iš karto po
padengimo.

Black
NELP0001

Brown
NELP0002

Kaina: 22,00 €

Apdovanojimai
2018 The Green Parent Natural Beauty Awards Gold

Ingredientai
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice*, Hydrolyzed Corn Starch, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Glycerin*, Camellia Sinensis (Black Tea) Leaf Extract*,
Oryza Sativa (Rice) Extract, Aqua (Water), Lactobacillus Ferment, May Contain (+/-) Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines (CI 77007).
*Sertifikuoti organiški
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Mineraliniai presuoti dviejų
spalvų akių šešėliai

ORGANIC

Trumpai
Duo šešėliai sukurti taip, kad papildytų vienas kitą ir
suteiktų akims įspūdingo žavesio
Nebyra, lengvai dengiasi, intensyviai pigmentuoti
atspalviai
Mineralinio pagrindo, be chemikalų
Atsparūs nubyrėjimui ir ilgai išliekantys
Gali būti dengiami ir ant sauso, ir ant drėgno pagrindo

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis

Turi šviesą atspindinčių
savybių, kurios padeda
sukurti švytinčios odos
efektą

Geležies oksidai

Apsaugo odos
drėgmę, užtikrina
ilgą makiažo išlikimą

Sertifikuotas organiškas
kakavos sėklų sviestas ir
Cerifera vaškas

Suteikia gerą slydimą ir
padeda lengvai
išsklaidyti priemonę

Naudojimas

Black Sand
NEDS0006

Choc Coffee
NEDS0002

Gold Oyster
NEDS0001

Plum & Pearl
NEDS0004

1. Ilgai išliekančiam išraiškingam ir prabangiam įvaizdžiui
sukurti kaip pagrindą naudokite INIKA sertifikuotą organišką
maskuoklį, šviesą atspindintį kremą ar kreminius akių šešėlius.
Padenkite vokus pirštais ar INIKA veganišku šešėlių šepetėliu.
2. Tapšnodami padenkite šešėliais vokus ir pasklaidykite su
INIKA veganišku suliejimo šepetėliu.

INIKA Organic profesionalo patarimas

Platinum Steel
NEDS0003

Purple Platinum
NEDS0008

Kaina: 26,00 €

Intensyviai spalvai išgauti, naudokite drėgną INIKA veganišką

Apdovanojimai

šešėlių šepetėlį.

2017 Natural Health International Beauty Awards Winner
2017 Vinnare Basta Ogonmakeup Organic Beauty Awards Winner
2018 The Green Parent Natural Beauty Awards Gold
2018 Beauty Shortlist Awards Editor’s Choice

EDITOR’S CHOICE

Ingredientai
Mica, Caprylic/Capric Triglyceride, Magnesium Stearate or Zinc Stearate, May Contain (+/-) Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492,
CI 77499), Ultramarines (CI 77007), Manganese Violet (CI 77742), Ferric Ferrocyanide (CI 77510), Silica, Tin Oxide, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*,
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter. * Sertifikuoti organiški
Ingredientų seka keičiasi priklausomai nuo atspalvio. Pasitikrinkite sudėtį ant naudojamos priemonės pakuotės.
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Birūs mineraliniai
akių šešėliai

ORGANIC

Trumpai
Intensyviai pigmentuoti, lengvai išsklaidomi
Grynų mineralų pigmentai
Matiniai ir spindintys atspalviai
Idealiai tinka jautrioms akims
Daugiafunkcinė priemonė, gali būti naudojami kaip šešėliai, veido
odai spindesio suteikianti priemonė, kontūravimo priemonė, akių
pravedimas ir antakių paryškinimo priemonė

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Žėrutis

Turi šviesą atspindinčių
savybių, kurios padeda
sukurti švytinčios odos
efektą

Geležies oksidai

Apsaugo odos
drėgmę, garantuoja
ilgą makiažo išlikimą

Cinko oksidas

Apsaugo ir nuramina
odą, turi antiseptinių
savybių, apsaugo nuo
saulės spindulių

Naudojimas
1. Ilgai išliekančiam išraiškingam ir prabangiam įvaizdžiui
sukurti pagrindui naudokite INIKA kompaktinius
mineralinius akių šešėlius. Taip pat gali būti naudojami INIKA sertifikuotas organiškas maskuoklis, šviesą
atspindintis kremas ar kreminiai akių šešėliai.
2. Padenkite vokus pirštais ar INIKA veganišku šešėlių
šepetėliu. Jeigu naudojate šepetėlį, švelniai jį spauskite
prie šešėlių. Siekiant tolygiai paimti šešėlių, švelniai
tapšnokite šepetėliu per dangtelio kraštą. Taip
nupurtysite šešėlių perteklių.
3. Padenkite šešėliais vokus ir paskleiskite su INIKA
veganišku suliejimo šepetėliu.

Pink Fetish
NESP0010

Peach Fetish
NESP0008

Burnt Sienna Copper Crush
NESP0007
NESP0023

Whisper
NESP0002

Coco Motion
NESP0016

Gold Dust Autumn Plum
NESP0020
NESP0003

Kaina: 18,50 €

INIKA Organic profesionalo patarimas
Venkite ,,šluojančio'' judesio šepetėliu, taip nuvalysite
pigmentą nuo odos. Visada tapšnokite ir spaudžiamaisiais
judesiais padenkite šešėlius, taip išgausite ryškiausią įvaizdį.

Ingredientai
Mica, May Contain (+/-) Zinc Oxide, Tin Oxide, (+/-) Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines (CI 77007),
Chromium Oxide Greens (CI 77288), Boron Nitride, Caprylic/Capric Triglyceride.
Ingredientų seka keičiasi priklausomai nuo atspalvio. Pasitikrinkite sudėtį ant naudojamos priemonės pakuotės.
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Sertifikuoti organiški
kreminiai akių šešėliai

ORGANIC

Trumpai
Šilko švelnumo akių šešėliai akimirksniu suteikia akims
gyvybingumo
Gali būti naudojami vieni arba po mineraliniais akių
šešėliais
Nesubėga į raukšleles, nesuformuoja gumulėlių

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas Aloe
vera ir taukmedžių sviestas

Padeda drėkinti, raminti ir
maitinti akių zonos odą

Sertifikuotas organiškas
avokadų aliejus

Ramina ir drėkina bei
padidina kolageno kiekį

Sertifikuotas organiškas
makadamijos sėklų aliejus
ir sertifikuotas organiškas
jojoba sėklų aliejus

Drėkina ir minkština,
gerina odos išvaizdą

Sertifikuotas organiškas
taukmedžių sviestas ir
saldžiųjų migdolų aliejus

Padeda palaikyti odą švelnią
ir elastingą

Naudojimas
Švelniai padenkite vokus nedideliu kiekiu kreminių akių šešėlių
naudodami pirštų galiukus ar INIKA veganišką akių šešėlių
šepetėlį.

INIKA Organic profesionalo patarimas
• Norėdami išgauti matinę spalvą derinkite kartu su INIKA
biriais ar kompaktiniais mineraliniais akių šešėliais.
• Naudokite kaip multifunkcinę priemonę, pavyzdžiui, kaip
švytėjimo suteikiančią priemonę skruostams ir po
antakiais, ar padenkite lūpas ,,nude'' įvaizdžiui išgauti.

Pink Cloud
NESP0033

Champagne
NESP0031

Kaina: 24,00 €

Ingredientai
Aloe Barbadensis Leaf (Aloe Vera) Juice*, Mica, Cetearyl Olivate, Titanium Dioxide (CI 77891), Sorbitan Olivate, Glycerin, Aqua (Water), Prunis Amygdalus
Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Cetearyl
Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Glycerin*, Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Tocopherol (Vitamin E), Sodium Anisate, Lactic Acid,
Glycine Soja (Soybean) Oil, Tin Oxide, May Contain (+/-) Iron Oxides (CI 77491, CI 77492). * Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas organiškas
akių pieštukas

ORGANIC

Trumpai
Riebus, kreminės konsistencijos, natūralus akių pieštukas
Lengvai pasidengia ir išlieka visą dieną

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas

Turi priešbakterinių ir
priešgrybelinių savybių,
palengvina slydimą
braukiant ant odos

kokosų aliejus

Rimbinės karpažolės vaškas
ir sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Garantuoja lengvą
dengimą, padeda
apsaugoti odą

Vitaminas E

Atjaunina odą ir
apsaugo ją nuo laisvųjų
radikalų

Naudojimas
Tepkite tiesiai ant voko ir/ar po akimis ties apatinių
blakstienų augimo linija.

INIKA Organic profesionalo patarimas
• Norint sukurti ,,smokey eye'' įvaizdį, INIKA veganišku
šešėlių šepetėliu ar kirsto kampo šepetėliu paskleiskite
priemonę ant voko iš karto po aplikacijos.
• Saugus ir švelnus naudojimui virš apatinių blakstienų
ties voko kraštu.

Black
NEPP0005

Coco
NEPP0006

Emerald
NEPP0014

Indigo
NEPP0015

Gold
Khaki
NEPP0013

Pure
Purple
NEPP0016

Purple
Minx
NEPP0012

White
Crystal
NEPP0009

Graphite
NEPP0007

Kaina: 18,00 €

Apdovanojimai
2015 Beauty Finalist Award

Ingredientai
Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, C10-18 Triglycerides, Hydrogenated Vegetable Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*,
Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla Wax), Mica, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Oryzanol, Tocopherol (Vitamin E), Glyceryl Caprylate, May Contain (+/-)
Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines ( CI 77007), Chromium Oxide Greens (CI 77288), Manganese Violet
(CI 77742), Silica. * Sertifikuoti organiški
Ingredientų seka keičiasi priklausomai nuo atspalvio. Pasitikrinkite sudėtį ant naudojamos priemonės pakuotės.
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Paletė antakiams

ORGANIC

Trumpai
100% natūralūs tamsios ir šviesesnės spalvos antakių
šešėliai padės pasiekti norimą antakių spalvą
Paletėje esantis antakių vaškas padeda fiksuoti
antakius ir suteikti jiems formą
Natūralus antakių vaškas maitina ir minkština antakių
plaukus
Peletėje taip pat yra mini antakių šepetėlis ir teptukas,
todėl paletė ypač patogi keliaujant

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Kakavos sviestas (antakių

Stimuliuoja antakių augimą

vaško sudėtyje)
Taukmedžių sviestas
(antakių vaško sudėtyje)

Švelnina antakių plaukelius

Karnaubos palmės vaškas
(antakių vaško sudėtyje)

Minkština antakių
plaukelius

Naudojimas
1. INIKA veganišku antakių šepetėliu padenkite antakius
vašku, suteikite jiems norimą formą. Tai padės antakių
šešėliams geriau prilipti prie antakio.
2. Naudodami INIKA organišką antakių šepetėlį, padenkite
priemone antakius, pasirinkite šviesią ar tamsią spalvą,
arba maišykite spalvas siekiant išgauti reikiamą atspalvį.
Įvairiomis kryptimis pasklaidykite antakių šešėlius nuo
antakio pradžios iki pabaigos. Galite piešti panašias į
antakių plaukelius linijas.
3. INIKA antakių ,,šukutėmis'' iššukuokite antakius, tai padės
tolygiai paskirstyti antakių šešėlius.

Amber
NBPP0020

Chestnut
NBPP0021

Kaina: 37,00 €

Ingredientai
Powder: Mica, Zinc Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines (CI 77007).
Vaškas: Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Caprylic/Capric Triglyceride, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter,
Silica, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Titanium Dioxide (CI 77891).
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Antakių
tušas

ORGANIC

Trumpai
Antakių gelis-kremas, pagamintas iš bambukų stiebų
išgaunamų medžiagų, paryškina antakius ir padidina jų apimtį
100% iš augalų išgaunamos sudėtinės medžiagos minkština
antakių plaukelius
100% natūralus augalų vaškas suteikia antakiams formą, juos
fiksuoja ir išlieka visą dieną
Su dviejų pusių šepetėliu, padeda formuoti antakius

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Magnolijos žievės
ekstraktas ir cukranendrė

Apsaugo antakius nuo
išorės faktorių žalos

Sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Suteikia ilgumo ir
storio antakiams

Saulėgrąžų aliejus

Padeda užtikrinti antakių
gyvybingumą

Iš bambukų kamienų
išgaunamos skaidulos

Užpildo tuščias vietas,
suteikia antakiams
apimties

Salmedžio derva

Padeda fiksuoti
antakius tam tikroje
formoje

Akacijų vaškas

Maitinti antakių
plaukelius
Birch
NBTP0001

Walnut
NBTP0002

Espresso
NBTP0003

Naudojimas
1. Naudodami ilgąjį šepetėlio kraštą, tepkite priemonę ant
antakių plaukelių nuo pradžios iki antakių lanko.

Kaina: 28,50 €

2. Naudodami trumpąjį šepetėlio kraštą formuokite likusią
antakio dalį nuo lanko iki antakio uodegos.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Ypač išraiškingiems antakiams pabrėžti prieš dengiant
antakius tušu užpildykite antakius INIKA organišku antakių
pieštuku.

Ingredientai
Aqua (Water), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl Stearate Se, Glycerin, Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables, Kaolin, Jojoba Esters,
Propanediol, Pentylene Glycol (Sugar Cane), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Stearic Acid, Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, Mica,
Galactoarabinan, Honokiol (Magnolia Bark Extract), Acacia Decurrens Flower Wax, Rhus Succedanea Fruit Wax, Rhus Verniciflua Peel Wax, Shorea Robusta
Resin, Xanthan Gum, Polyglycerin-3, Magnesium Oxide, Sodium Hydroxide, Alumina, May Contain (+/-) Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI
77492, CI 77499, CI 77491). * Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas organiškas
antakių pieštukas

ORGANIC

Trumpai
Pabrėžia ir suteikia antakiams storio,
natūraliai atrodo
Nesuteikia vaškinio efekto
Lengvai tepasi

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas

Turi priešbakterinių ir
priešgrybelinių savybių,
sukuria kreminę tekstūrą,
palengvina slydimą

kokosų aliejus

Rimbinės karpažolės vaškas
ir sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Padeda apsaugoti odą,
suteikia gerą slydimą

Vitaminas E

Atjaunina odą ir
apsaugo nuo laisvųjų
radikalų

Naudojimas
1. Lengvais, greitais ir trumpais potėpiais pradėkite ryškinti
antakį nuo išorinio antakio kampo link vidinio.
2. Užpildykite tuščias antakio vietas, paryškinkite antakio
liniją.
3. Naudodami šepetėlį, iššukuokite antakį, tai padės
suvienodinti jo spalvą ir suteiks natūralumo bei
vientisumo.

Blonde
Bombshell
NBPP0013

Brunette
Beauty
NBPP0014

Dark
Brunette
NBPP0015

Kaina: 18,00 €

Ingredientai
Hydrogenated Vegetable Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, C10-18 Triglycerides, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*,
Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla Wax), Mica, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Oryzanol, Tocopherol (Vitamin E), Glyceryl Caprylate, Iron Oxides (CI 77491,
CI 77492, CI 77499), May Contain Titanium Dioxide (CI 77891). * Sertifikuoti organiški
Ingredientų seka keičiasi priklausomai nuo atspalvio. Pasitikrinkite sudėtį ant naudojamos priemonės pakuotės.
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Sertifikuotas organiškas
lūpų pieštukas

ORGANIC

Trumpai
Sukurtas išgauti puikiam lūpų kontūrui
Tinka ištaisyti ar paryškinti lūpų kontūrą
Naudojamas norint sustabdyti lūpdažių ir blizgių
išsiliejimą už lūpų kontūro
Suteikia spalvą ir ilgai išlieka

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas

Turi priešbakterinių ir
priešgrybelinių savybių,
užtikrina, kad priemonė gerai
slystų

kokosų aliejus

Rimbinės karpažolės vaškas
ir sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Užtikrina gerą dengimą,
padeda apsaugoti odą

Vitaminas E

Atjaunina odą ir apsaugo
ją nuo laisvųjų radikalų
žalos

Naudojimas
1. Naudokite tiesiai ant lūpų, suteikdami lūpoms norimą
formą.
2. Ilgai išliekančiai spalvai, padenkite visas lūpas pieštuku,
vėliau galite tepti kitas priemones.

Buff
NLPP0005

Nude Delight
NLPP0004

Moroccan Rose
NLPP0003

Safari
NLPP0001

Sugar Plum
NLPP0002

Dusty Rose
NLPP0006

Kaina: 18,00 €

Ingredientai
Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, C10-18 Triglycerides, Hydrogenated Vegetable Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*,
Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla Wax), Mica, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Oryzanol, Tocopherol (Vitamin E), Glyceryl Caprylate, (+/-)Titanium Dioxide
(CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), May Contain Silica. * Sertifikuoti organiški
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Sertifikuoti organiški
veganiški lūpų dažai

ORGANIC

Trumpai
Pirmieji pasaulyje sertifikuoti organiški veganiški lūpų dažai
Spavos išgautos su natūraliais mineralais
Kreminė riebi drėkinanti tekstūra padeda sukurti ilgai išliekančias lūpų spalvas

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas
ricinų aliejus ir avokadų
aliejus

Drėkina, spartina gijimo
procesus ir kolageno
gamybą

Sertifikuotas organiškas
taukmedžių sviestas

Padeda odai išlikti
minkštai

Sertifikuoti organiški
jojoba ir arganų aliejai

Drėkina ir puoselėja
odos būklę

Rimbinės karpažolės vaškas
ir sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Apsaugo odą nuo drėgmės
praradimo, sukuria apsauginį
barjerą

Sertifikuotas organiškas
apelsinų aliejus

Natūraliai gaivus
aromatas

Honeysuckle
NLSP0020

Nude Pink
NLSP0018

Pink Poppy
NLSP0019

Naked Kiss
NLSP0017

Dark Cherry
NLSP0023

Orchid Fields
NLSP0012

Flushed
NLSP0011

Sheer Peach
NLSP0021

Naudojimas
1. Lūpų kontūrą paryškinkite INIKA sertifikuotu organišku
lūpų pieštuku.
2. Tepkite INIKA sertifikuotus organiškus veganiškus lūpų
dažus tiesiai ant lūpų, suteikite joms pilnumo.
3. Tikslesnei aplikacijai naudokite INIKA veganišką lūpų
šepetėlį.

Cherry Blossom Autumn Love After Dark
NLSP0010
NLSP0022
NLSP0015

Auburn Ambition
NLSP0016

Kaina: 22,50 €

Apdovanojimai

INIKA Organic profesionalo patarimas

2017 Beauty Industry Awards

• Šviesesni atspalviai atspindi daugiau šviesos, todėl
padeda suteikti lūpoms daugiau putlumo.

Health International Beauty Award Highly Commended

• Norint suteikti makiažui daugiau ryškumo, skruostų
zonoje naudokite kreminius skaistalus.

2017 Delicious Living Beauty & Body Award 2016 Natural
2016 Green Parent Natural Beauty Awards Silver Cosmoprof
Trends
2016 Natural & Organic Awards Europe Winner Best Natural
Cosmetic Product

Ingredientai
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Argania Spinosa Kernel (Argan)
Oil*, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Copernicia Cerifera (Carnauba ) Wax*, Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla Wax), Citrus Sinensis Peel (Orange) Oil
Expressed*, Tocopherol (Vitamin E), May Contain (+/-) Titanium Dioxide (CI 77891), Mica, Iron Oxides (CI 77491, CI 77499), Manganese Violet (CI 77742).
* Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas
organiškas lūpų blizgis

ORGANIC

Trumpai
Suteikia lūpoms subtilaus blizgėjimo
Kietas vidutinio dydžio šepetėlis padeda lengvai užtepti priemonę
Skatina gijimo procesus ir drėkina odą, suteikia spalvą

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas

Drėkina, spartina
gijimo procesus ir
kolageno gamybą

organiškas

ricinų aliejus
Sertifikuotas organiškas
taukmedžių sviestas ir
sertifikuotas organiškas
erškėtuogių aliejus

Padeda išlaikyti odą
minkštą, atkuria ir apsaugo
odą

Rimbinės karpažolės vaškas

Suteikia blizgesio
pagerina slidimą

Sertifikuotas organiškas
jojoba aliejus

Drėkina ir puoselėja odos
būklę

Sertifikuotas organiškas
apelsinų eterinis aliejus

Suteikia natūraliai
gaivų kvapą

ir

Naudojimas
Naudokite tiesiai ant lūpų - greitai suteikia lūpoms spalvą ir jas drėkina.

INIKA Organic profesionalo patarimas
• Norėdami suteikti subtilaus švytinčio blizgesio
naudokite ant INIKA sertifikuoto organiško lūpų
balzamo ar veganiško lūpų blizgio.
• Ilgiau išliekančiai spalvai naudokite INIKA sertifikuotą
organišką lūpų pieštuką prieš blizgį.

Hazelnut
NLGL0010

Cappuccino
NLGL0007

Cinnamon
NLGL0006

Blossom
NLGL0008

Rosewood
NLGL0009

Cherry
NLGL0011

Coral
NLGL0005

Kaina: 21,00 €

Ingredientai
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla Wax), Rosa Canina (Rosehip) Seed Oil*,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Citrus Sinensis (Orange Essential Oil)*, Tocopherol (Vitamin E), Titanium Dioxide (CI 77891), Mica, May
Contain (+/-) Iron Oxide (CI 77491). * Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas organiškas
lūpų serumas

ORGANIC

Trumpai
Odą puoselėjantys ingredientai, puikiai tinka kaip natūralus lūpų
blizgis ant įprasto lūpų blizgio ar lūpų pieštuko
Ilgai išliekantis natūralus minkštumas
Puikiai tinka sausoms, sutrūkinėjusioms lūpoms
Tvirtas vidutinio dydžio teptukas

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas
šaltalankių aliejus

Praturtintas
riebiosiomis rūgštimis
ir antioksidantais,
maitina odą

Sertifikuotas organiškas
taukmedžių aliejus

Padeda odai išlikti
švelniai, atkuria odą

Rimbinės karpažolės vaškas

Suteikia blizgesio ir
palengvina tepimą

Sertifikuoti organiški
jojoba, saulėgrąžų ir
erškėtuogių aliejai

Minkština lūpas ir
formuoja apsauginį
barjerą ilgai išliekančiam
natūraliam minkštumui

Sertifikuotas organiškas
mandarinų ekstraktas,
vitaminas E ir apelsinų
eterinis aliejus

Galingi antioksidantai,
padeda detoksikuoti ir
drėkinti odą, papildo
priemonę citrusiniu
aromatu

Naudojimas
1. Tepkite tiesiai ant lūpų - pamaitinkite ir sudrėkinkite jas.
2. Norėdami sukurti ryškesnį įvaizdį, po serumu naudokite lūpų
pieštuką ar lūpų dažus.

Kodas: NLGL0021
Kaina: 24,00 €

Ingredientai
Ricinus Communis (Castor Seed Oil)*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla Wax), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed
Oil*, Citrus Sinensis (Orange Essential Oil)*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Hippophae Rhamnoides (Seabuckthorn) Fruit Oil*, Rosa Canina
(Rosehip) Seed Oil*, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Extract*, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract*, Lycium Barbarum (Goji) Fruit Extract*,
Malpighia Glabra (Acerola) Fruit Extract*, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract*, Macrocystis Pyrifera (Sea Kelp) Extract*, Citrus Nobilis (Mandarin
Orange) Fruit Extract*, Aspalathus Linearis (Rooibos) Extract*, Salix Alba (Willow) Bark Extract*, Tocopherol (Vitamin E). * Sertifikuoti organiški
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Sertifikuotas organiškas
lūpų balzamas

ORGANIC

Trumpai
Apsaugo gležną lūpų odą
Ilgai išlieka natūralus švelnumas
Gali būti naudojamas kaip gydomoji priemonė sausoms
suskeldėjusioms lūpoms
Apsaugo lūpas nuo išorės faktorių, tokių, kaip karštis, šaltis ar vėjas

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Sertifikuotas organiškas

Maitina ir minkština odą

saulėgrąžų sėklų aliejus
Rimbinės karpažolės vaškas ir
sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Apsaugo odą sukurdami
apsauginį barjerą, apsaugo
drėgmę

Sertifikuotas organiškas ricinų
aliejus ir sertifikuotas
organiškas taukmedžių sviestas

Skatina gijimą, padeda
padidinti kolageno
gamybą

Sertifikuotas organiškas
kokosų aliejus

Padeda išlaikyti odos
drėgmės lygį

Sertifikuotas organiškas
pipirmėčių aliejus

Suteikia natūralaus
mėtinio skonio

Naudojimas
Tepti tiesiai ant lūpų - pamaitinkite ir padrėkinkite jas.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Prieš tepdami priemones su spalva užtepkite ant lūpų šį
balzamą, palaukite keletą minučių. Kad išvengtumėte
priemonių ,,nubėgimo'', nusausinkite lūpas prieš dengdami
jas lūpų pieštuku, lūpdažiu ar blizgiu.

Kodas: NLBP0001
Kaina: 19,00 €

Apdovanojimai
2016 Nature & Health Natural Beauty Awards Winner

Ingredientai
Helianthus Annus (Sunflower) Seed Oil*, Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla Wax), Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*,
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Mentha Piperita (Peppermint Oil)*, Natural Flavours*, Tocopherol (Vitamin E).
* Sertifikuoti organiški
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Serifikuoti organiški
lūpų dažai

ORGANIC

Trumpai
Ilgai išliekantys lūpų dažai, suteikiantys lūpoms drėkinimo ir minkštumo
Greitai padengiama spalva
Šilko švelnumo dengimas

Veikliosios medžiagos

Privalumai

Rimbinės karpažolės vaškas
ir sertifikuotas organiškas
karnaubos palmės vaškas

Apsaugo odą sukurdamas
barjerą, neleidžiantį odai
netekti drėgmės

Sertifikuotas organiškas
taukmedžių sviestas

Maitina odą ir
skatina kolageno
gamybą

Sertifikuotas organiškas
kokosų aliejus

Padeda išlaikyti odos
drėgmę

Sertifikuotas organiškas
pipirmėčių aliejus

Suteikia gaivaus natūralaus
mėtinio skonio

Naudojimas
Tepkite tiesiai ant lūpų, taip jas pamaitinsite ir suteiksite
šviesų ir lengvą atspalvį.

INIKA Organic profesionalo patarimas
Sukurkite putlių lūpų iliuziją, patepę lūpas įprastu lūpdažiu,
šviesesne šių lūpų dažų spalva tapšnokite ties lūpų centru.

Candy
NLBP0003

Cosmic
NLBP0002

Dusk
NLBP0006

Mulberry
NLBP0005

Rose
NLBP0007

Kaina: 19,00 €

Ingredientai
Helianthus Annus (Sunflower) Seed Oil*, Euphorbia Cerifera Cera (Candelilla Wax), Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*,
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Natural Flavours*, Tocopherol (Vitamin
E), May Contrain Silica, Mica, Iron Oxide (CI 77491), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter*, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxide
(CI77499).*Sertifikuoti organiški
Ingredientų seka keičiasi priklausomai nuo atspalvio. Pasitikrinkite sudėtį ant naudojamos priemonės pakuotės.
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ORGANIC

Trumpai
Multifunkcinis šepetėlis veidui
Plunksnos lengvumo dengimas
Veido kontūravimui ir švytėjimo suteikiančiai
priemonei padengti
Papuoškite savo skruostus subtilia spalva

Veganiškas vėduoklės
formos šepetėlis
INIKA Organic Profesionalo patarimas
Šis šepetėlis puikiai tinka nuvalyti priemonių perteklių,
taip pat pašalinti nubyrėjusius akių šešėlius.

Kodas: NBRP0016
Kaina: 24,50 €

Veganiškas skaistalų šepetėlis
INIKA Organic Profesionalo patarimas
Naudokite šį šepetėlį skystų priemonių fiksavimui ir suliejimui.

Trumpai
Multifunkcinis šepetėlis
Šešėliuokite ir ryškinkite makiažą skaistalais,
bronzantu ar švytėjimo suteikiančia priemone
Ypač minkštas nusmailintas šepetėlis
Padeda paimti reikiamą priemonės kiekį

Kodas: NBRP0018
Kaina: 24,50 €
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ORGANIC

Trumpai
Idealus lengvam ir išsklaidytam dengimui
Švelnus, liejantis efektas

Veganiškas veido
šešėliavimo šepetėlis
INIKA Organic profesionalo patarimas
Norėdami suteikti makiažui lengvumo baltais šepetėlio šereliais
paimkite makiažo pagrindą, o juodais įmasažuokite jį ant odos.

Tolygiai padeda paskirstyti makiažą
Lengvas vientisas dengimas

Kodas: NBRP0010
Kaina: 25,00 €

Veganiškas makiažo pagrindo šepetėlis
INIKA Organic profesionalo patarimas
Šis šepetėlis padeda puikiai padengti padengti veidą makiažo
pagrindu, ypač, kai naudojamas sukamaisiais judesiais.

Trumpai
Minkštas ir tankus šepetėlis, padeda tolygiai
užtepti makiažo pagrindą
Gali būti naudojamas skirtingoms tekstūroms skystam pagrindui, kreminei tekstūrai ir
milteliams
Padeda puikiai maskuoti

Kodas: NBRP0019
Kaina: 24,50 €
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ORGANIC

Trumpai
Universalus makiažo šepetėlis užapvalintais kraštais
Lengvai paskleidžia makiažą ant odos
Puikiai tinka skaistalams ar bronzantui padengti ant

Veganiškas kirstas
kontūravimo šepetėlis
INIKA Organic profesionalo patarimas
Šis šepetėlis puikiai tinka skruostų įdubimui ir apatinio
žandikaulio linijai pabrėžti.

skruostų ir kontūruoti

Kodas: NBRP0007
Kaina: 21,00 €

Veganiškas šepetėlis maskavimui
INIKA Organic profesionalo patarimas
Švelniai įtapšnokite maskuoklį su šiuo šepetėliu. Sukurkite
vientisą įvaizdį.

Trumpai
Plonas, plokščias lankstus šepetėlis su nusmailintu galiuku
Prescižiškam priemonės dengimui ir taisymui
Užtikrina puikų odos trūkumų maskavimą

Kodas: NBRP0012
Kaina: 18,50 €
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ORGANIC

Trumpai
Greitai padeda sumažinti spalvos intensyvumą
Padenkite juo akių voką ar išsklaidykite šešėlius
Puikiai tinka pereinamosioms spalvoms

Veganiškas
išsklaidymo šepetėlis
INIKA Organic profesionalo patarimas
Šis išsklaidymo šepetėlis gali būti naudojamas dvejopai - kaip
kontūravimo šepetėlis nosiai ir lūpoms arba kaip šešėlius
suliejantis šepetėlis.

Kodas: NBRP0014
Kaina: 18,50 €

Veganiškas šepetėlis akių šešėliams
Trumpai
Nusmailintas šepetėlis
Padeda sulieti spalvas
Sumažina ryškias linijas

Kodas: NBRP0013
Kaina: 18,50 €
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ORGANIC

Trumpai
Vidutinio dydžio kupolo formos šepetėlis akių vokams
Sulieja kreminius šešėlius arba padeda pasklaidyti
mineralinius akių šešėlius
Universalus ir daugiafunkcinis

Veganiškas
šepetėlis šešėliams
INIKA Organic profesionalo patarimas
Suteikite akims ryškumo, INIKA mineraliniais akių šešėliais
dengdami vokus horizontaliomis linijomis nuo išorinio voko
kampo link viršutinės voko linijos.

Kodas: NBRP0002
Kaina: 17,50 €

Veganiškas kirstas šepetėlis
Trumpai
Padeda antakiams suteikti formą ir spalvą
Vientisai preciziškai padeda apvesti akis
Tinka kreminiams ar miltelių konsistencijos

INIKA Organic profesionalo patarimas
Šis šepetėlis gali būti naudojamas dvejopai - paryškinti akis ir
formuoti antakius.

produktams

Kodas: NBRP0015
Kaina: 18,50 €
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ORGANIC

Veganiškas
lūpų šepetėlis

Trumpai
Lankstūs šereliai padeda pasiekti lūpų kampučius
Gerai kontroliuojamas ir preciziškas dengimas
Patogus keliaujant, turi dangtelį
Lengvai padenkite lūpas spalva ir suteikite joms norimą formą

Kodas: NBRP0017
Kaina: 18,50 €

Veganiškas Kabuki šepetėlis
Trumpai
Tinka natūraliam makiažo užbaigimui
Daugiafunkcinis šepetėlis skirtingų tipų odos dengimui
Pilnam arba lengvam maskavimui
Tinka naudoti su biriomis ir kompaktinėmis pudromis

INIKA Organic profesionalo patarimas Šis
šepetėlis taip pat gali būti naudojamas kaip kontūravimo priemonė.

Apdovanojimai
2016 Green Parent Natural Beauty Awards Gold
2015 Beauty Heaven Best In Beauty Awards

Kodas: NBRP0001
Kaina: 34,50 €
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ORGANIC

Veganiškas profesionalus
Kabuki šepetėlis su dėkliuku

Trumpai
Tinka natūraliam makiažo užbaigimui
Daugiafunkcinis šepetėlis skirtingų tipų odos dengimams
Tinka naudoti su biriomis ir kompaktinėmis pudromis
Maža ergonomiška rankenėlė
Patogus kelionėms, įdedamas į apsauginį dėklą

Kodas: NBRP0011
Kaina: 40,00 €

Pieštukų drožtukas
Trumpai
Vokietijoje pagamintas drožtukas idealiam pieštukų paruošimui
Patogus kelionėse
Patogus valyti

Kodas: NBPS0002
Kaina: 6,00 €
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