
Verzia 01
Produkt #559

smoothing exfoliator
Zjemňuje farbu a štruktúru pokožky 

Zloženie: šťava z listov aloe barbadensis (stabilizovaný gél 
aloe vera), voda, hydrogenovaný  jojobový olej, propanediol, 
glyceryl stearát, prášok z kmeňa bambusa arundinacea, kokoyl 
izetionát sodný, cetylalkohol, kokamidopropyl-hydroxysultaín, 
stearylalkohol, decyl glukozid, stearyl fosfát, hydratovaná silika, 
hydroxyacetofenón,kyselina kaprylhydroxamová, kaprylyl glykol, 
etylhexylglycerín, papaín, bromelaín, maltodextrín, výťažok zo šťavy 
vitis vinifera (hrozno), olej zo šupky citrus limon (citrón), polyakrylát 
krospolymér-6, laktát sodný, kyselina fytová, xantánová guma, 
disodium EDTA, chlórfenezín.  

OBSAH
60 ml

POUŽITIE
Malé množstvo prípravku naneste na vlhké prsty. Jemnými 
krúživými pohybmi prejdite celú tvár, no vyhýbajte sa oblasti 
očí. Dôkladne opláchnite. Ak chcete mať sviežu pokožku, 
používajte 2-3 krát týždenne. 

UPOZORNENIE
Zabráňte kontaktu s očami. V prípade podráždenia oči 
dôkladne vypláchnite vodou. Ak podráždenie pretrváva, 
prestaňte produkt používať a poraďte sa s lekárom. 

– Zjemňuje farbu a štruktúru pokožky 
– Jemne obrusuje, aby odkryl hodvábnu jemnú pokožku 
– Enzymatické výťažky pre obnovu pokožky 

Vaše telo sa každý jeden deň zbavuje 30 000 až 40 000 starých buniek kože. Aj keď si pleť 
pravidelne čistíte, niekedy vaša pokožka potrebuje pomôcť s odstránením mŕtvych buniek 
a nečistôt. Stará pleť môže vyzerať šupinkovitá, unavená a bez lesku. Pomôžte vašej pleti 
vyzerať jasnejšie a zjemnite jej farbu a štruktúru tak, že ju zbavíte starej a pri tom nebudete 
namáhať mäkkú a novú pokožku pod ňou. 

Náš vyhladzujúci pleťový nepoužíva drsné chemické látky ani ostré čiastočky, ale päť 
rôznych prírodných ingrediencií s jedinečnými funkciami, vďaka ktorým bude vaša tvár 
dokonale vyčistená:

Guľaté kvapky jojobového oleja sa jemne kĺžu po vašej pleti a odstraňujú nečistoty.   

Bambusový prášok získaný udržateľným spôsobom „pozametá“ pokožku a odstraňuje 
mŕtve kožné bunky. Zrnká bambusu sú veľké, aby nepoškriabali vrchnú vrstvu pokožky. 

Výťažky ako napríklad bromelaín, papaín a esenciálny olej z citrónu sú toniká získanné 
priamo z prírody. Bromelaín sa získava z ananásu a jeho enzymatické schopnosti pomáhajú 
ničiť keratín mŕtvych buniek, čo napomáha  ich ľahšiemu odstraňovaniu. 

Papaín získavaný z papáje pomáha omladzovať pokožku a je bohatým zdrojom vitamínov 
C, A, E a kyseliny pantoténovej. Esenciálny olej z citrónu je bohatým zvlhčovačom, ktorý 
ihneď začína hydratovať mladšiu pokožku získanú obrúsením staršej vrchnej vrstvy.

K týmto obnovujúcim prísadám sa pripájajú aj antioxidanty ako napríklad výťažok 
z hroznovej šťavy, ktoré odstraňujú nečistoty najúčinnejšie, no jemne, a odkrývajú 
hydratovanú, jemnejšiu a sviežejšiu pleť. Vyčistená pokožka tiež dokáže lepšie vstrebávať 
kľúčové prísady z akýchkoľvek iných prípravkov, ktoré potom použijete, čím vám pomôžu 
čo najviac vyťažiť z vašej pravidelnej starostlivosti o pleť so značkou Forever. 
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Starostlivosť 
o pokožku


