Starostlivosť o
pokožku

Forever Alpha-E Factor®
Osviežujúce pleťové tonikum Forever Alpha-E Factor
obsahuje množstvo zložiek, ktoré zlepšia kvalitu vašej
pleti tak, ako to nedokáže žiadny iný prípravok, ktorý
ste doteraz vyskúšali! Zvlhčuje pokožku zvnútra,
vďaka čomu je vaša pokožka navonok hladká, jemná
a mladistvá.
Táto ľahká, zvláčňujúca tekutina je doplnená vitamínmi E, A, C, boragovým olejom a bisabololom. Je to antioxidačná tekutina, ktorá bojuje proti
poškodeniam spôsobeným voľnými radikálmi, ktoré
zapríčiňujú 80 % poškodení našej pleti. Jej základom
je náš čistý stabilizovaný aloe vera gél so všetkými
blahodárnymi účinkami.
Niektoré z hlavných antioxidačných zložiek sú:
• Vitamín E – (ako tokoferol a tokoferol acetát) – tzv.
„pleťový vitamín“, bojuje proti poškodeniam voľnými radikálmi, zjemňuje a dodáva pleti vlhkosť.
• Vitamín A – (ako retinyl palmitát) – účinný antioxidant, ktorý zvyšuje elasticitu pleti jej zvlhčovaním a
redukovaním šupinatosti.
• Vitamín C – (ako palmitát kyseliny askorbovej) –
antioxidant, ktorý zvyšuje elasticitu. Taktiež pomáha
v boji proti tvorbe jazvového tkaniva.
• Lecitín – vynikajúco zvláčňuje pleť, čím zlepšuje
jej pružnosť.
• Olej z boragových semien – poskytuje pokožke
kyselinu gama linolovú (esenciálna mastná kyselina),
ktorá napomáha obnoviť jej vlhkosť.
• Bisabolol – prírodná, upokojujúca zložka s ľahkou
citrusovou arómou, vhodná aj pre citlivú pleť.
• Kapril/kaprin triglycerid – z kokosového oleja,
zvláčňuje a zvlhčuje pleť bez ťažkého, mastného pocitu z obsahu iných olejov.
• Olej zo sójových bôbov – zvlhčovač pleti s antioxidačnými vlastnosťami.

zvlhčovačmi a emulgátormi, a tak spoluvytvárajú
jeden z najuniverzálnejších produktov pre starostlivosť o pokožku, aký bol kedy predstavený!
ZLOŽENIE:

Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclomethicone,
Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate,
Ascorbyl Palmitate, Aloe Barbadensis Extract,
Bisabolol, Tocopherol, Lecithin, Borage (Borago
Officinalis) Seed Oil, Soybean (Glycine Soja) Oil,
Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

• skvelá kombinácia účinných antioxidantov
• z vyšuje elasticitu

OBSAH:

30ml

• normalizuje a vyrovnáva suchú pokožku

NÁVOD NA POUŽITIE:

Forever Alpha-E Factor je balený v malých
sklenených fľaštičkách s dávkovačom. Aplikujte
zopár kvapiek na tvár a krk, potom jemne vklepávajte končekmi prstov. Pre maximálny účinok
aplikujte Alpha-E Factor a Alluring Eyes, po
ktorých by mali nasledovať krém R3 Factor a
Recovering Night Creme (regeneračný nočný
krém) alebo Firming Foundation Lotion (spevňujúci denný krém).

Tieto prírodné zložky sú skombinované s kvalitnými
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• vhodný pre väčšinu citlivých pletí
• ideálny na všetky miesta, ktoré vyžadujú
lokálnu aplikáciu prírodných antioxidantov

PRODUKT #187

