
Opakowanie: 118 ml

OCZYSZCZANIE

Nawadniające mleczko do oczyszczania skóry

Infinite Hydrating Cleanser

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  łagodne, kojące, bezzapachowe 
mleczko myjące

•  perfekcyjnie oczyszcza bez 
wysuszania

•  natychmiast zwiększa nawodnienie 
skóry

•  wolne od siarczanów

KOD: 554

Zapraszamy Cię do świata nieprzemijającego pięk-
na, zdrowia i młodości! Linia pielęgnacyjna Infinite 
by Forever to nasza szczególna duma. Pracowaliśmy 
nad nią tak długo, aż uzyskaliśmy pielęgnacyjne 
remedium na upływ czasu, które ochroni Twoją 
skórę przed przedwczesnym starzeniem.

Plejadę gwiazd Infinite otwiera mleczko oczyszczające 
HYDRATING CLEANSER. Jej naturalne składniki 
myjące doskonale OCZYSZCZAJĄ z zabrudzeń, 
makijażu i nadmiaru sebum, jednocześnie ZAPO-
BIEGAJĄC WYSUSZENIU i chroniąc optymalny 
poziom nawodnienia skóry.

Jednym z największych sekretów receptury Infinite 
Hydrating Cleanser jest umiejętne wykorzystanie 
wyciągu z jabłek oraz aminokwasów jabłkowych. 
Składniki tego zwyczajnego i jednocześnie zupełnie 
zdumiewającego owocu, który przetrwał zmiany 
klimatyczne i zniszczenia środowiska ostatnich 
tysiącleci, to doskonała broń Twojej skóry na oznaki 
starzenia. W cudownej synergii z aloesem, kwa-
sami tłuszczowymi z kokosu, kwasem linolowym 
i witaminą E wspierają naturalne lipidy, perfekcyjnie 
oczyszczają skórę i jednocześnie NAWADNIAJĄ 
ją tak, by zapobiegać powstawaniu zmarszczek. 
Pozostawiają skórę miękką, gładką, gotową do 
kolejnych kroków kuracji odmładzającej Infinite 
by Forever.

SPOSÓB UŻYCIA: Nałożyć obficie na zwilżone dłonie 
i delikatnie, okrężnymi ruchami rozprowadzić na całej 
twarzy i szyi. Dokładnie spłukać.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Propanediol, Sodium Cocoyl Glycinate, Cete-
aryl Alcohol, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Capryloyl 
Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Pyrus Malus (Apple) Fruit 
Extract, Glycerin, Stearic Acid, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Sorbitan Laurate Arginine, Diheptyl Succinate, Coco-Glucoside, 
Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyhydroxystearic Acid, Xanthan 
Gum, Hexylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate. 

Piękno bez ograniczeń: 
Infinite Hydrating Cleanser.

Zatrzymaj czas 
nieskończoną mocą aloesu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu

nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów
nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów

ko
nt

ro
la

 w
ag

i
ps

zc
ze

le
 o

d
ży

w
ia

ni
e

p
ie

lę
gn

ac
ja

za
d

b
an

a 
sk

ó
ra

su
p

le
m

en
ta

cj
a

al
oe

so
w

e 
w

sp
ar

ci
e

165164


