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Zloženie: Aloe Barbadensis Leaf Juice (stabilizovaný gél Aloe Vera), voda, isoamyl 
laurát, propanediol, triglycerid kaprylový/kaprínový, estery jojoby, polyglyceryl-6 
distearát, hydroxystearyl alkohol, olej squalan, polyglyceryl-3 včelí vosk, cetylalkohol, 
xylitylglukozid, anhydroxylitol, xylitol, hydroxystearyl glukozid, kaprylhydroxámová 
kyselina, kaprylylglykol, etylhexylglycerín, hyaluronát, stearylalkohol, glycerylstearát, 
stearylfosfát, hydrolyzovaný kukuričný škrob, koreňový extrakt beta-vulgaris (červená 
repa), polyakrylátový krížový polymér-6, 1,2-hexándiol, beta glukán, extrakt  
z Centipeda Cunninghamii, butylenglykol, hydrolyzované jojobové estery, kyselina 
linolová, kyselina linolénová, niacínamid, oleylové/linolové/linolénové polyglyceridy, 
glykofingolipidy a glykolipidy, olej z levandule Lavandula Angustifolia, olej z citrónovníka 
Aurantium Amara, olej z bazalky Ocimum Basilicum, olej z listov Origanum Majorana, 
olej z listov Eucalyptus Globulus, kôra z Citrus Aurantifolia (limetka), olej z kôre Citrus 
Aurantium Dulcis (pomaranč), kokoglyceridy, výťažok z ovocia Euterpe Oleracea, 
výťažok z Punica Granatum, glycerín, guma z Caesalpinia spinosa, arginín, xantánová 
guma, výťažok z listov Camellia Sinensis.

OBSAH
48,2 g

POUŽITIE
Aplikujte stlačením pumpičky (1-2 stlačenia)  
a jemne vmasírujte prípravok do tváre a krku 
krúživými pohybmi smerujúcimi nahor a k línii 
vlasov, aby sa pokožka omladila. Aplikujte 
ráno a večer po vyčistení, takto bude výsledok 
najlepší. 

Bez vône

– Viac ako 15 zložiek na zlepšovanie stavu pleti 
– Aloe je synergicky posilnené proti stárnutiu zmesou esenciálnych olejov 
– Najpokrokovejšie chemické výskumy poskytujú novú zložku, ktorá pomáha  
   udržiavať vlhkosť pleti 

Účinné rastlinné prísady ako acai a granátové jablko poskytujú antioxidačnú 
podporu a zároveň dodávajú pleti pocit hydratácie a hladkosť. Rastlina Centipeda 
Cunninghamii pochádzajúca z Austrálie synergicky podporuje zlepšenie mnohých 
výhod aloe. Tieto zložky spolu poskytujú osvedčené výsledky na upokojenie 
pokožky, pričom vitamín B3 a koreň z červenej repy vyrovnávajú tón a textúru na 
podporu mladistvého vzhľadu pleti. 

Zložky ako squalán, jojobové estery, glykolipidy a včelí vosk vykazujú výrazné 
zvlhčovacie vlastnosti a napomáhajú dokonalému rozotretiu krému na pleti.

Esenciálna olejová zmes levandule, petitgrainu, bazalky, eukalyptu, limetky 
a pomarančovej kôry zvyšuje účinky aloe pri obnovovaní 
a omladzovaní suchej pokožky.

Veľmi dôležitým prvkom v účinkoch tohto obnovovacieho krému infinity by 
Forever™ je to, že spája všetky účinné vlastnosti, ktoré získala vaša pokožka, 
takže môžete spomaľovať plynutie času. 

Starostlivosť 
o pokožku


