
Opakowanie: 48,2 g

REGENERACJA

Aloesowy krem regenerujący

Infinite Restoring Crème

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  ponad 15 potężnych składników 
odżywiających skórę

•  chroni przez oznakami 
przedwczesnego starzenia

•  kompleksowo regeneruje i odnawia 
skórę

•  nawilża, wygładza, wyrównuje 
koloryt

KOD: 558

Autorska receptura INFINITE RESTORING CRÈME 
jest zaproszeniem do idealnej równowagi, świeżości 
i regeneracji dla Twojej skóry! Ponad 15 składników 
odżywczych, połączonych w tym ekstrawaganckim 
kremie, tworzy potężną skarbnicę dobrodziejstw 
dla urody i doskonałego samopoczucia.

Infinite Restoring Crème błyskawicznie wchłania 
się w skórę, pozostawiając ją miękką, gładką i na-
wilżoną. Jego super-formułę tworzy wszechpotężny 
miąższ z liści aloesu, unikalne wyciągi roślinne, olejki 
eteryczne, wosk pszczeli oraz przełomowe skład-
niki opracowane w laboratoriach Forever. Razem 
zmieniają się one w perfekcyjną KOMPOZYCJĘ 
PRZECIWSTARZENIOWĄ, której wyznaczyliśmy 
zadanie ochrony Twojej skóry przez widocznymi 
efektami upływu czasu.

Aktywne składniki występujące w jagodach acai 
i granacie zapewniają skórze skuteczne wsparcie 
ANTYOKSYDACYJNE. Pochodząca z gorącej 
Australii Centipeda Cunninghamii działa synergicznie 
z aloesem, wzmacniając jego właściwości KOJĄCE. 
Witamina B i wyciąg z buraka wyrównują koloryt 
skóry i zapewniają zdrowy, promienny wygląd. 
Skwalana, jojoba, glikolipidy i wosk pszczeli wy-
kazują silne działanie nawilżające. Olejki eteryczne 
z lawendy, bazylii, eukaliptusa i skórki pomarańczy 
pomagają odżywiać i nawadniać wysuszoną skórę.

Doświadcz synergii sił natury i odmień swoją skórę 
w programie Infinite by Forever.

SPOSÓB UŻYCIA: Wieczorem nałożyć 1 dawkę Infinite 
Restoring Crème na czystą skórę. Delikatnie wmasować 
w skórę twarzy i szyi aż do całkowitego wchłonięcia.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Isoamyl Laurate, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Jojoba Esters, Polyglyceryl-6 Distearate, Hydroxystearyl 
Alcohol, Squalane, Polyglyceryl-3 Beeswax, Cetyl Alcohol, 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Hydroxystearyl Glucoside, 
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Sodium Hyaluronate, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ste-
aryl Phosphate, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) 
Root Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, 1,2-Hexanediol, 
Beta-Glucan, Centipeda Cunninghamii Extract, Butylene 
Glycol, Hydrolyzed Jojoba Esters, Linoleic Acid, Linolenic 
Acid, Niacinamide, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, 
Glycosphingolipids and Glycolipids, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel, Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange) Peel Oil, Cocoglycerides, Euterpe Oleracea Fruit 
Extract, Punica Granatum Extract, Glycerin, Caesalpinia Spinosa 
Gum, Arginine, Xanthan Gum, Camellia Sinensis Leaf Extract. 

Zatrzymaj starzenie 
z Infinite Restoring Crème. 

Nieograniczona odnowa skóry 
siłami natury.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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