
Verzia 01
Produkt #616

aloe bio-cellulose mask
Posaďte sa, uvoľnite sa a dovoľte tejto maske novej generácie, aby vám poskytla hlbokú a dlhotrvajúcu hydratáciu

Zloženie: Voda (Aqua/Eau), Propanediol, šťava z listov aloe 
barbadensis (stabilizovaný aloe vera gél), Glycerin, Glycosyl 
Trehalose, Hydrogenated Starch Hydrolysate, 1,2-Hexanediol, 
Hydroxyacetophenone, Mannitol, Ammonium Glycyrrhizate, Caffeine, 
Zinc Gluconate, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed 
Extract, Xanthan Gum, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hydrolyzed 
Sclerotium Gum, Sodium Hyaluronate.

OBSAH
5 jednotlivo zabalených masiek

POUŽITIE
1. Otvorte púzdro a rozložte masku.
2. Maska je po oboch stranách chránená tkaninou. Odstráňte 
jednu vrstvu a vyhoďte ju.
3. Aplikujte masku na tvár. Jemne pritlačte, aby ste sa uistili, 
že maska   bezpečne sedí.
4. Odstráňte druhú vrstvu tkaniny a vyhoďte ju.
5. Približne po 20 minútach odstráňte masku z tváre.
Nie je potrebné oplachovať. Pre mladistvý vzhľad vmasírujte 
zbytky séra do pokožky tváre a krku.

– Poskytuje pokožke hlbokú a vysoko účinnú hydratáciu
– Oživuje fádnu pleť a napomáha v boji proti znakom starnutia
– Ukľudňuje pokožku a zmierňuje výskyt sčervenania
– Zanecháva vašu pleť mäkkú, pružnú a žiarivú

Najmodernejšia maska od Forever prináša vysoko účinnú hydratáciu. Vstrebáva sa 
hlboko do pokožky, jej aplikácia zaberie iba niekoľko sekúnd a nie je potrebné ju 
oplachovať. Vzali sme ľahko použiteľnú a účinnú biocelulózu a vylepšili ju pomocou 
technológie novej generácie, ktorá poskytuje výhody dvojaký fázy.   

Forever prináša unikátny proces, v ktorom je baktéria Acetobacter xylinum, ktorá vytvára 
biocelulózu, živená naším aloe vera gélom a morskou trávou. Tým sú vlastnosti týchto 
ingrediencií pretavené priamo do materiálu masky, ktorá hydratuje, zmäkčuje a celkovo 
vylepšuje kvalitu pokožky.

Prečo je biocelulóza lepšia? Vlákna masky sú 1000-krát jemnejšie ako ľudské vlasy, 
čo biocelulózovej maske umožňuje, aby sa ľahko prispôsobila všetkým kontúram tváre. 
To zaistí, že zložky masky preniknú hlboko do jemných línií a vrások, kam bežné masky 
nemajú šancu dosiahnuť.

Maska je napustená dynamickým hydratačným sérom, obohateným prírodnými zložkami, 
ktoré zanechávajú pokožku na pohľad i na dotyk dlhodobo žiarivú a obnovenú. Toto 
majstrovské sérum môže byť po použití ponechané na koži, bez oplachovania.

Do zmesi sme pridali výťažok z plodov pagaštanu konského, ktorý pomáha rozjasniť 
fádnu pleť a znižuje výskyt začervenaných škvŕn, zatiaľ čo zelený čaj a antioxidanty 
spolupracujú v boji proti známkam starnutia a bránia pokožku pred vplyvom voľných 
radikálov. Glycerín je kľúčová zložka séra, ktorá zaisťuje hĺbkovú hydratáciu.

Využitie týchto efektov už nemôže byť jednoduchšie. Jednoducho zložte vrstvu tkaniny 
a aplikujte masku. Jemne pritlačte, aby maska bezpečne priľnula, a potom odstráňte aj 
druhú vrstvu. Vyložte si nohy a užite si omladzujúcu silu aloe biocelulózovej masky. 
Po 20 minútach masku jednoducho zložte a vmasírujte zvyšné sérum do pokožky. 
Tento produkt je biologicky odbúrateľný, takže starosti o životné prostredie môžete pustiť 
z hlavy. 

Zloženie masky je špeciálne navrhnuté pre všetky typy pleti vrátane 
citlivej pokožky. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte aloe 
biocelulózovú masku v kombinácii s niektorým z populárnych 
systémov starostlivosti o pleť od Forever a v spojení s ďalšími 
Forever produktami starostlivosti o pleť pre cielené výsledky.

Starostlivosť o pokožku


