
Verzia 01
Produkt #556

infinite by Forever™

firming complex

Tieto vyhlásenia nehodnotil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv. Tento produkt nie je určený na diagnózu, liečbu, ošetrovanie alebo prevenciu žiadneho ochorenia.

OBSAH
60 tabliet

ODPORÚČANÉ UŽÍVANIE
1 dávka (2 tablety) 1 x denne. Odporúčame užívať 
ráno.

UPOZORNENIE
Nepoužívajte ako náhradu rozmanitej stravy.  
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. 
Skladovať mimo dosahu detí.

Bez lepku

– Náš úplne prvý kozmetický výživový prípravok účinkuje pri starnutí zvnútra 
– Znižuje viditeľnosť vrások na tvári a zvyšuje pružnosť, flexibilitu a hydratáciu pleti 
– Pomáha viacerým telesným systémom a podporuje celkovú energiu 

Krása sa ukrýva nielen v hĺbke pokožky - začína sa výživou. Prvý exkluzívny 
kozmetický doplnok od Forever vám pomôže regulovať proces starnutia. 

Dve malé tablety bez povlaku užívané denne podporujú viaceré vnútorné systémy 
tela aj celkový zdravotný stav a vzhľad pleti.

Podľa tvrdenia dvoch klinických štúdií sa zistilo, že francúzsky melón poskytuje 
superoxiddizmutázu, čo je kľúčový hráč v antioxidačnom systéme a pomáha 
bojovať proti stresu.

Patentované fytoceramidy získané z európskej pšenice** dopĺňajú kľúčovú zložku, 
ktorá sa prirodzene nachádza v pleti a zohráva rozhodujúcu úlohu pre funkciu 
vytvárania bariéry chrániacej pred stratou vlhkosti, podporuje hydratáciu pokožky 
a predstavuje ochranu pred starnutím. 

Ukázalo sa, že užívanie kolagénu perorálne zmenšuje hĺbku vrások na tvári 
a zvyšuje pružnosť, flexibilitu a hydratáciu pokožky. Vitamín C napokon pomáha 
znižovať únavu a vyčerpanosť a prispieva tiež k prirodzenej tvorbe kolagénu.

Spevňujúci komplex pracuje spoločne so spevňujúcim sérom a ďalšími aktuálnymi 
produktmi línie infinity by Forever™, aby vytvoril najúčinnejšiu zbraň proti 
unavenej, matnej a bledej pleti.

**Hoci sa získava z pšenice, táto zložka sa certifikuje bez lepku, 
pretože keramosidy sa extrahujú jedinečným a patentovaným 
lipidickým procesom, ktorý odstraňuje zvyšky lepku. Uplatňujú 
sa prísne kontroly kvality, ktorými sa produkt pravidelne testuje 
na prítomnosť lepku, a podľa týchto testov je značne pod 
hranicou platnou v USA, <20 ppm.

Starostlivosť 
o pokožku

Zloženie (1 dávka, t.j. 2 tablety): zmes kolagénu a rastlinných extraktov (790 
mg): (marine collagen - hydrolyzovaný rybí kolagén /95 %/, ceramidový extrakt 
z pšeničného zrna (Triticum  aestivum)/3,5%/, koncentrát melónovej šťavy 
(Cucumis melo /1,5%/); vitamín C (L-askorban vápenatý) 90 mg (112,5 % RVH*), 
protihrudkujúca látka oxid kremičitý, biotín 30 µg (60 % RVH*).

* - referenčná výživová hodnota.


