
Opakowanie: 56,7 g

ODNAWIANIE

Krem ochronny z kwasami owocowymi

R3 Factor

Regeneracja, która odsłoni 
ukryte piękno skóry.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  przywraca elastyczność i piękny 
koloryt cery

•  kwasy owocowe stymulują proces 
odnowy naskórka

•  kolagen i witaminy A i E opóźniają 
procesy starzenia

•  krem ułatwia wchłanianie innych 
kosmetyków

KOD: 069

R3 FACTOR został zaprojektowany jako pierwsza 
linia obrony Twojej skóry przed niekorzystnym 
działaniem czasu. W każdej odżywczej porcji kremu 
doświadczysz bogactwa składników aktywnych, 
w tym mocy czystego aloesu, kolagenu, alfa-
hydroksykwasów oraz witamin A i E.

Alfa-hydroksykwasy (AHA), nazywane też kwasami 
owocowymi, od lat stosowane są w kosmetyce 
i dermatologii do stymulacji procesów ODNOWY 
SKÓRY. Kwasy owocowe doskonale regulują proces 
rogowacenia naskórka, ponieważ ROZPUSZ-
CZAJĄ spoiwo przytrzymujące martwe komórki 
na powierzchni skóry. Tym samym przyspieszają 
odsłanianie nowych warstw komórek, co w krótkim 
czasie istotnie POPRAWIA KOLORYT i ogólny 
wygląd skóry. Poprzez skuteczne oczyszczanie 
naskórka z martwej tkanki, kwasy AHA zwiększają 
też skuteczność innych kosmetyków pielęgnacyj-
nych, które mogą teraz łatwiej i szybciej przenikać 
do głębszych warstw skóry.

Funkcje alfa-hydroksykwasów wspiera niezastąpiony 
aloes oraz kolagen, dzięki któremu skóra może 
pozostać jędrna, elastyczna i odpowiednio napięta.
R3 Factor to również duża dawka witaminy A i E, 
które synergicznie przeciwdziałają procesom 
starzenia się skóry.

SPOSÓB UŻYCIA: Po oczyszczeniu skóry nałożyć 
R3 Factor na twarz, szyję i dekolt. Dla najlepszych efektów 
stosować rano i wieczorem.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Butylene Glycol, Squalane, Methyl Gluceth-20, Cetyl Dimethicine, 
Dlyceryl Stearate, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Acrylamide/
Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Tocopheryl 
Linoleate/Oleate, Tocopheryl Acetate, C13-14 Isoparaffin, 
Citrus Limon Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Camelia 
Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, 
Saccharum Officinarum Extract, Collagen, Retinyl Palmitate, 
Sodium Hyaluronate, Triethanolamine, Laureth-7, PEG-100 
Stearate, Glycolic Acid, Ascorbic Acid, 1,2-Hexanediol, Ca-
prylylglycol, Citric Acid, Parfum, Hydroxycitronellal, Benzyl 
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Amyl Cinnamal, 
Eugenol, Phenoxyethanol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 
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Zatrzymaj upływ czasu 
z R3 Factor od Forever.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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