
GAMTOS PILNATVĖ 
 

 
      Mus, „Gamtos pilnatvės“ įkūrėjas,  subūrė troškimas 
išmokti matyti Gamtą ir save mūsų protėvių akimis bei 
noras gyventi prasmingai. Savo veikla siekiame atgaivinti 
seną, bet galingą ryšį tarp žmogaus ir gamtos. Anykščių 
menų inkubatoriuje gaminame pačių sukurtą natūralią, 
aukštos kokybės kosmetiką ir ypatingą muilą.  

 
       
 

 
Tęsiame giminės tradiciją – pažinti vaistinius augalus, 
augančius Anykščių apylinkėse ir naudotis jais 
kasdieniniame gyvenime: mitybai, savigydai, natūralaus 
grožio puoselėjimui. Pirmasis mūsų kosmetikos kūrinys gimė 
protėvių žemėje – ant Šventosios upės kranto, kvapnioje 
pievoje, šimtamečių ąžuolų apsuptyje. 
           
 

 
„Gamtos pilnatvės“ išskirtinumas: 
●   produktai praturtinti mūsų pačių 
gaminamomis lietuviškų žolynų, šaknų 
ištraukomis; 
●   daug dėmesio skiriame kvapų kūrybai, 
todėl visi gaminiai itin kvapnūs, juose 
gausu natūralių eterinių aliejų; 
●   produktai gaminami iš natūralių aliejų, 
sviestelių, juose nėra vandens, todėl 
nenaudojame jokių, net leistinų 
konservantų bei dažiklių; 
●   receptai yra unikalūs, pasižymintys 
ingredientų gausa. 
 

 

 

      Rengiame unikalias kūrybines dirbtuves, 
vedame praktinius mokymus jaunimui apie 
Gamtą, jogą, sveiką gyvenseną, savęs pažinimą. 
Mūsų verslo siekis – pasiekti sąmoningą pirkėją, 
užtikrinant kokybę už prieinamą kainą. 
  



PRODUKTAI 

Aliejus paakiams (tinka ir veidui) 15 ml 

Subtilaus ir lengvo aromato aliejus 

drėkina bei maitina odą. Jo sudėtyje 

esantys lengvi baziniai aliejai 

neapsunkina odos, greičiau geriasi 

ir saugo ją nuo išorinių aplinkos 

poveikių. O laukinių morkų sėklų 

eterinis aliejus neretai įvardinamas 

kaip puiki priemonė lyginant 

smulkias mimikos ir paakių 

raukšleles. Tinka visų tipų odai. 

Galima naudoti ir veidui, kaklo 

sričiai. 

Pagamintas iš abrikosų kauliukų, 

simondsijų aliejaus bei praturtintas laukinių morkų 

sėklų eteriniu aliejumi. 

Ypatingas aliejus kūnui 30 ml 

Tai užburiančio ir įkvepiančio aromato 

aliejus. Praturtintas stumbražolių 

aliejine ištrauka, kurioje gausu 

natūralaus vitamino E. Aliejaus 

sudėtyje esantys ingredientai drėkina, 

maitina, švelnina, gražina bei 

aromatizuoja odą. 

Pagamintas iš stumbražolių aliejinės 

ištraukos, abrikosų kauliukų ir 

simondsijų aliejaus bei praturtintas 

levandų, jeronimų, citrinžolių, kvapiųjų 

kanangų (Ylang Ylang), kadagio uogų, 

sandalmedžio, rožmedžio bei kininių 

cinamonų eteriniais aliejais. 

Aliejukas vyrams po skutimosi 30 ml 

Tai gaivaus, primenančio miškus, 

aromato aliejus. Praturtintas 

stumbražolių aliejine ištrauka, kurioje 

gausu natūralaus vitamino E. Jo 

sudėtyje esantys ingredientai 

nuramina, atgaivina ir pamaitina veido 

odą po skutimosi, saugo nuo išorinių 

aplinkos poveikių. 

Pagamintas iš stumbražolių aliejinės 

ištraukos, abrikosų kauliukų ir 

simondsijų aliejaus bei praturtintas 

kedrų, kadagio uogų, citrinžolių ir 

jeronimų eteriniais aliejais. 

Aliejus „Lengvas judėjimas“ 30 ml 

Aliejinėje ištraukoje naudojamos 

Anykščių regioninio parko teritorijoje 

augančios žolelės gerina kraujotaką, 

atpalaiduoja ir nuramina raumenis. 

Labai tinkamas kūno masažui. 

Pagamintas iš pelkinių vingiorykščių, 

jonažolių, kraujažolių, žilvičio žievės, 

tujos aliejinės ištraukos, vynuogių 

sėklų aliejaus bei praturtintas 

gvazdikėlių eteriniu aliejumi. 

 

Kremas veidui (sviestelis) 30 ml 

Skirtas visų tipų odai. 

Veido kremas drėkina, 

maitina, glotnina, tonizuoja 

bei padeda atkurti odos 

elastingumą. Šilko pudros 

pagalba kremas nepalieka 

blizgesio. Veido kremo 

sudėtyje net 23 natūralūs 

ingredientai! 

Pagamintas iš mango, 

kanapių sėklų, avokado 

sviestelių, simondsijų, erškėtuogių, ricinos, 

makadamijų riešutų, lazdynų riešutų, kukui riešutų, 

šaltalankių aliejaus. Praturtintas bergamočių, 

jeronimų, kvapiųjų kanangų (Ylang Ylang), levandų, 

laukinių morkų sėklų ir kitais eteriniais aliejais, šilko 

pudra. 

Kremas kūnui (sviestelis) 50 ml 

Gerai įsigeria į odą. 

Kūno kremo sudėtyje 

esantys ingredientai 

odą maitina, švelnina, 

atkuria jos elastingumą. 

Pagamintas iš kokosų 

bei palmių aliejaus, 

mango, avokado 

sviestelių, stumbražolių 

aliejinės ištraukos. 

Praturtintas levandų bei citrinžolių eteriniais aliejais, 

bičių vašku. 

 



Kaulažolės tepalas (sviestelis) 30 ml 

Žolininkai nuo senų laikų vertino kaulažolę (vaistinę taukę), padedančią gyti po 

įvairių traumų, kaulų lūžių, patempimų, išnirimų, sumušimų. Jau senovės Romoje 

buvo žinomos kaulažolės žaizdas gydančios savybės. Kaulažolė pasižymi 

raminančiu, priešuždegiminiu, ląstelių regeneraciją skatinančiu poveikiu, 

rekomenduojama gydant vabzdžių įkandimus. 

Kaulažolės tepalas mažina odos sudirgimą, skatina odos atsinaujinimą, drėkina, 

maitina išsausėjusių rankų bei pėdų odą. Sudėtyje esantis natūralus vitaminas E 

saugo nuo išorinių aplinkos poveikių. 

Pagamintas iš vaistinės taukės šaknies, pelkinių vingiorykščių ir jonažolių aliejinės 

ištraukos, bičių vaško. Praturtintas laukinių morkų sėklų ir citrinžolių eteriniais aliejais. 

Lūpų balzamas „Pipirmetės gaiva“ 4,5 ml 

Maitina, gaivina bei minkština lūpas. Suteikia joms sveiką ir natūralų 

spindesį. O sudėtyje esantis puoselėjantis vitaminas E saugo lūpas 

nuo šalčio ir vėjo. Tinka visai šeimai. 

Pajuskite, kaip lengvai įsigeria 14 natūralių ingredientų prabanga! 

Gamta žino, kaip pasirūpinti Jūsų lūpomis… 

Pagamintas iš bičių vaško, abrikosų kauliukų, avokado, makadamijų 

riešutų, simondsijų, ricinos ir šaltalankių aliejaus, avokado, kakavos 

bei  kanapių sėklų sviestelių. Praturtintas levandų, pipirmėčių, 

laukinių morkų sėklų eteriniais aliejais, natūraliu vitaminu E. 

 

 

„PRABANGUS“ muilas 90g /45g 

Gėrėjimasis… Malonumas… Žavesys… Tai mūsų atsakas į tai, ką 

Gamta sutalpina į aliejaus lašą, užburiantį aromatą ir žavingą formą. 

Muile esantys ingredientai intensyviai drėkina ir maitiną odą. 

Šis išskirtinės kokybės rankų darbo muilas pagamintas iš kokosų, 

palmių, alyvuogių aliejų. Praturtintas jonažolių ir pelkinių 

vingiorykščių aliejine ištrauka, kurioje gausu natūralaus vitamino E. 

Medaus bei egzotinių eterinių aliejų derinys (bergamočių, levandų, 

kvapiųjų kanangų, citrinžolių, rozmarinų, aviečių sėklų, rožmedžių, 

karčiųjų apelsinų žiedų, jeronimų, 

gvazdikėlių) atsiskleidžia visą Gamtos 

kvapų gamą. 

 

 

 

 



„LEVANDŲ“ muilas 90 g 

Kurdama levandos aliejų, Gamta galvojo apie 

ramybę ir atsipalaidavimą. Tai atrasite kiekviename 

šio muilo gabalėlyje. Muile esantys ingredientai 

ramina, atpalaiduoja, drėkina, švelnina odą. Tai 

puiki priemonė jautrios odos priežiūrai. 

Šis išskirtinės kokybės rankų darbo muilas 

pagamintas iš kokosų, palmių, alyvuogių aliejų. 

Praturtintas jonažolių ir pelkinių vingiorykščių 

aliejine ištrauka, kurioje gausu natūralaus vitamino E. Muilas subtilaus aromato, pagardintas medumi, 

sandalmedžio pudra, aukščiausios kokybės levandų, imbierinių citrinžolių, kvapniųjų kanangų, citrinžolių bei 

gvazdikėlių eteriniais aliejais. 

„CITRINŽOLIŲ“ muilas 90g 

Iš Indijos tropikų laukų išgautas eterinis aliejus, 

skleidžia ryškų ir pakilios nuotaikos kvapą. Muile 

atsiskleidžia gaivinanti, suteikianti jėgų kvapų 

simfonija. Muile esantys ingredientai intensyviai 

drėkina, maitina ir švelnina odą. Tai puiki priemonė 

riebios odos priežiūrai. 

Šis išskirtinės kokybės rankų darbo muilas 

pagamintas iš kokosų, palmių, alyvuogių aliejų. Praturtintas jonažolių ir pelkinių vingiorykščių aliejine ištrauka, 

kurioje gausu natūralaus vitamino E. Muilas ypatingai kvapnus, pagardintas medumi, aukščiausios kokybės 

citrinžolių, kadagio uogų bei gvazdikėlių eteriniais aliejais. 

„KADAGIO UOGŲ“ muilas 90g 

Giliais ir užburiančiais tonais, sklindančiais iš 

kadagių ir kitų eterinių aliejų derinio, Gamta suteikia 

tavo dienai džiaugsmingą pradžią. Muile esantys 

ingredientai intensyviai drėkina, puoselėja, ramina, 

tonizuoja ir maitiną odą. Tai puiki priemonė 

sudirgusios odos priežiūrai. 

Šis išskirtinės kokybės rankų darbo muilas 

pagamintas iš kokosų, palmių, alyvuogių aliejų. 

Praturtintas jonažolių ir pelkinių vingiorykščių aliejine ištrauka, kurioje gausu natūralaus vitamino E. Muilas 

ypatingai kvapnus, pagardintas medumi, frankincenso sakais bei aukščiausios kokybės kadagio uogų, 

kedrų, imbierinių citrinžolių, kininių cinamonų ir gvazdikėlių eteriniais aliejais. 

Muilas-dovana 

„ŠVENTOSIOS PAKRANČIŲ KVAPAI“ 45g 

Šis muilas nukels į pušimis kvepiančias Šventosios pakrantes... O 

cituojama ištrauka iš A. Baranausko „Anykščių šilelio“ primins 

istoriją, kuria didžiuojamės... 

Dėžutėje, perrištoje dailiu kaspinėliu, rasite samanų patale 

įsitaisiusį „Prabangų“ muilą, praturtintą jonažolių ir pelkinių 

vingiorykščių aliejine ištrauka. 


