
Opakowanie: 60 ml

REGENERACJA

Aloesowy peeling wygładzający

Smoothing Exfoliator

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  delikatnie złuszcza naskórek nie 
wywołując podrażnień

•  enzymatyczne ekstrakty odnawiają 
skórę

•  wygładza koloryt i teksturę skóry

•  ułatwia wchłanianie innych 
kosmetyków pielęgnacyjnych

KOD: 559

Nasza skóra posiada niezwykłe zdolności samore-
generacji. Jej komórki ciągle obumierają i odnawiają 
się. Wsparcie procesów złuszczania i odkrywania 
nowych warstw naskórka to najpewniejsza droga 
do spektakularnych efektów pielęgnacji skóry.

Nasz aloesowy peeling SMOOTHING EXFOLIA-
TOR nie zawiera żadnych drażniących składników 
chemicznych ani ostrych cząsteczek. Skompo-
nowaliśmy go w oparciu o naturalnie pozyskane 
komponenty roślinne, które OCZYSZCZĄ Twoją 
skórę z martwego naskórka, NIE PODRAŻNIAJĄC 
przy tym jego nowych warstw. Delikatne ziarenka 
jojoba i bambusa łagodnie przetaczają się przez 
skórę, dokładnie ją oczyszczając bez jakichkolwiek 
podrażnień. Enzymatyczne właściwości pozyskiwanej 
z ananasów bromelainy pomagają w niszczeniu 
keratyny zawartej w martwych komórkach, co 
ułatwia ich usunięcie. Papaina pochodząca wprost 
z papai WSPIERA ODNOWĘ skóry i jest obfitym 
źródłem witaminy C, A i E. Olejek cytrynowy to 
znakomita substancja nawilżająca.

Przekonaj się, jak każda aplikacja Smoothing Exfo-
liator odnawia, odświeża i rozjaśnia Twoją twarz. Co 
więcej, złuszczona skóra łatwiej chłonie składniki 
odżywcze, które nałożysz na nią później. Dzięki 
temu w pełni wykorzystasz bogactwo programów 
pielęgnacyjnych Forever.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść niewielką ilość na zwilżone 
palce i okrężnymi ruchami delikatnie wmasować w skórę 
twarzy omijając okolice oczu. Dokładnie spłukać letnią wodą. 
Stosować 2-3 razy w tygodniu, aby zachować świeżą cerę.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Water, 
Hydrogenated Jojoba Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, 
Bambusa Arundinacea Stem Powder, Sodium Cocoyl Isethio-
nate, Cetyl Alcohol, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Stearyl 
Alcohol, Decyl Glucoside, Stearyl Phosphate, Hydrated Silica, 
Hydroxyacetophenone, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Gly-
col, Ethylhexylglycerin, Papain, Bromelain, Maltodextrin, Vitis 
Vinifera (Grape) Juice Extract, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, 
Polyacrylate Crosspolymer-6, Sodium Lactate, Phytic Acid, 
Xanthan Gum, Disodium EDTA, Chlorphenesin. 

Odsłoń promienną skórę 
ze Smoothing Exfoliator.

Łagodna kuracja odnawiająca 
bez śladu podrażnień.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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