
Opakowanie: 50 ml

NAWILŻANIE

Serum nawilżające na bazie aloesu

Hydrating Serum

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  szybko się wchłania w najgłębsze 
warstwy skóry

•  osłania skórę przed zewnętrznymi 
czynnikami stresu

•  wyraźnie ujędrnia i wygładza

•  poprawia koloryt i zmniejsza 
widoczność drobnych zmarszczek

KOD: 618

Każdego dnia Twoja skóra jest narażona na silne 
czynniki stresu, które zaburzają jej równowagę 
i przyspieszają procesy starzenia. Aby Twoja twarz 
pozostała jak najdłużej młoda, świeża i piękna po-
daruj jej potężny zastrzyk nawilżenia, który uzupełni 
Twoje codzienne zabiegi pielęgnacyjne.

HYDRATING SERUM otuli Twoją skórę jedwabistym 
woalem NAWILŻENIA oraz przyspieszy wspaniałe 
efekty stosowania pozostałych produktów Forever. 
Siła formuły Hydrating Serum opiera się o najczystszy 
aloes oraz cztery rodzaje kwasów hialuronowych. 
Kwas hialuronowy jest fenomenalnym środkiem 
nawilżającym skórę, który zatrzymuje wodę 
w ilościach tysiąckrotnie większych niż waga jego 
własnych cząsteczek. Wszystkie cztery rodzaje 
tego kwasu zgodnie współpracują, aby uzupełnić 
wodę na powierzchni skóry i ZATRZYMAĆ WIL-
GOĆ od wewnątrz.

Jako część naszej linii pielęgnacyjnej Targeted, 
formuła ta łatwo się nakłada, szybko się wchłania i 
jest wyjątkowo lekka w dotyku. Nasze nawilżające 
serum sprawi, że Twoja skóra na długo pozosta-
nie JĘDRNA i naprężona, widoczność drobnych 
zmarszczek istotnie się zmniejszy a Ty przez cały 
dzień będziesz korzystał z OCHRONY przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

SPOSÓB UŻYCIA: Umieścić 1 lub 2 dawki Hydrating 
Serum na palcach i delikatnie, okrężnymi ruchami wmasować 
w twarz i szyję. Stosować bezpośrednio przed nałożeniem 
ulubionego kremu nawilżającego Forever.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Propanediol, Cocoglycerides, Propylheptyl Caprylate, Buty-
rospermum Parkii Butter, Coconut Alkanes, Cetearyl Alcohol, 
C12-16 Alcohols, Tremella Fuciformis Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Mimosa Tenuiora Bark Extract, Tamarindus lndica 
Seed Polysaccharide, Caprylyl Glycol, Lauroyl Lysine, Palmitic 
Acid, Hydrogenated Lecithin, Cetyl Palmitate, Sorbitan Palmitate, 
Coco-Caprylate/Caprate, Sorbitan Oleate, Gluconolactone, 
Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Sodium 
Ascorbyl Phosphate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hy-
drolyzed Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Disodium EDTA, 
Citric Acid, Pentylene Glycol, Maltodextrin, Ascorbic Acid, 
Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum, Linalool, Limonene, 
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 

Woda jest życiem: 
Hydrating Serum.

Daj się otulić 
jedwabistym woalem nawilżenia.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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