efekty starzenia
Wyobraź sobie, że twoja skóra to soczysta śliwka. Jędrny, napięty i gładki
owoc symbolizuje młodą, zdrową skórę. Jednak w miarę jak się starzejemy,
skóra coraz szybciej traci nawilżenie. Dodajmy do tego czynniki zewnętrzne,
takie jak zanieczyszczenie powietrza i działanie promieni słonecznych, a nic
dziwnego, że skóra traci elastyczność, blask i jędrność.

zaawansowana pielęgnacja skóry

Sucha, starzejąca się skóra matowieje i staje się bardziej podatna
na pojawianie się zmarszczek i bruzd – tak samo jak śliwka,
która została pozbawiona wilgoci.

odwodniona skóra

przywróć skórze nawilżenie
Nie możemy cofnąć czasu, ale możemy przywrócić skórze odpowiednie
nawilżenie, stymulować właściwy poziom kolagenu oraz zmniejszyć
widoczność bruzd i zmarszczek – by skóra bardziej przypominała świeżo
zerwaną śliwkę.
Sięgając po to, co najlepsze w nauce oraz po naturalne
składniki, Forever stworzyło innowacyjną linię produktów do
zaawansowanej pielęgnacji skóry, wzmacniających odżywcze
właściwości aloe vera.
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nawodniona skóra

nowy sposób, by poczuć
moc aloesu
Tworząc infinite by Forever nasi eksperci sięgnęli po
peptydy, naturalne minerały, substancje roślinne, rośliny
pustynne i najnowszą wiedzę kosmetyczną, które nie
tylko uzupełniają aloes, ale, co więcej, zwiększają jego
skuteczność i korzystne działanie.
Receptury współgrają ze sobą i wzajemnie wzmacniają swoje działanie, by
pielęgnować twoją skórę w sposób, który pomaga zmniejszać widoczność
zmarszczek, poprawiać gładkość skóry i wspierać piękno od wewnątrz. Dzięki temu,
twoja skóra będzie młodzieńczo promienna i nawilżona.
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Z infinite by Forever, nie tylko zauważysz różnicę, ale także ją poczujesz.

hydrating cleanser
Sposób użycia: Dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na twarz i szyję.

firming complex
Sposób użycia: Dwie tabletki dziennie, najlepiej rano.

fir ming serum
Sposób użycia: Dwa razy dziennie, rano i wieczorem, na twarzy i szyję, po oczyszczeniu.

restoring crème
Sposób użycia: Dwa razy dziennie, rano i wieczorem, po nałożeniu infinite firming serum.
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hydrating cleanser
Bezzapachowy

To mleczko oczyszczające stworzyliśmy
z myślą o delikatnej skórze.
Nawilżające mleczko oczyszczające hydrating cleanser zawiera
efektywne, naturalne składniki, takie jak wyciąg i aminokwasy z jabłek.
Składniki te nie tylko natychmiast zwiększają nawodnienie skóry, ale
również przyciągają zabrudzenia i tłuszcz, dzięki czemu łatwo je zmyć.

zaawansowana pielęgnacja skóry

Sodium cocoyl glycinate, pozyskiwany z kokosów oraz będąca
aminokwasem glicyna to delikatne, naturalne, nawilżające surfaktanty,
zarówno hipoalergiczne, jak i nie podrażniające, dzięki czemu nie
wysuszają skóry i pozostawiają ją miękką.
Olej słonecznikowy, o wysokiej zawartości
kwasu linolowego i witaminy E, rozbija zabrudzenia,
ułatwiając ich zmycie ze skóry.
To delikatne mleczko oczyszczające sprawia, że skóra
jest nawodniona, miękka i czysta, co kładzie
solidny fundament pod pozostałe
elementy pielęgnacji przeciwstarzeniowej.

firming serum
Bezzapachowe

Każda skuteczna linia produktów ma swój sekret,
a to jest jeden z naszych.
Firming serum, z jednym z najbardziej ekscytujących osiągnięć w dziedzinie pielęgnacji
skóry, walczy z oznakami starzenia od zewnątrz.
Firming serum wzmacnia moc aloesu dzięki składnikowi o nazwie trifluoroacetyl
tripepetide-2. Jest to tripeptyd, który naśladuje naturalne procesy skóry, zwiększające jej
jędrność i redukujące widoczność zmarszczek. Podczas testów klinicznych, składnik ten
znacząco poprawiał elastyczność skóry u osób go stosujących. Znany jest również z tego,
że walczy z progeryną, szkodliwym białkiem, którego poziom rośnie z wiekiem, siejąc
spustoszenie w wyglądzie skóry.

Razem, te efektywne składniki walczą od zewnątrz
z oznakami starzenia skóry, wyśmienicie uzupełniając
działanie firming complex.
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Firming serum, w którego składzie znajduje się też
hydrolyzed sodium hyaluronate, czyli naturalny humektant,
który wspiera nawilżenie skóry, jak również składniki odżywiające
skórę, zostało opracowane tak, by wydobyć optymalne właściwości
kojące i wygładzające aloesu. Ekstrakt z drożdży pomaga
wesprzeć syntezę kolagenu oraz naturalne mechanizmy obronne
skóry dla wyrównywania kolorytu cery, a białko serwatki
rewitalizuje skórę, zwiększając jej gładkość, jędrność i grubość.

firming complex
Suplement diety

Wiemy, że piękno płynie z wnętrza
– i zaczyna się od odżywiania.
firming complex to wyśmienity partner firming serum, a jego

Wreszcie, witamina C przyczynia się do zmniejszenia

składniki walczą od wewnątrz z oznakami upływającego

uczucia zmęczenia i znużenia, a także pomaga

czasu. Pierwszy suplement diety dla urody Forever pomoże

w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia

ci zadbać o kompleksową pielęgnację i upewnić się, że

prawidłowego funkcjonowania skóry.

na wszystkie sposoby walczysz z widocznymi na skórze
niedoskonałościami, powstałymi wraz z mijającym czasem.
Niepowlekane tabletki firming complex zawierają mieszankę
koncentratu z melona, fitoceramidów pochodzących
z ekstraktu z nasion pszenicy oraz kolagenu z ryb.
Efektywne fitoceramidy z pszenicy uzupełniają ceramidy
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naturalnie obecne w skórze. Natomiast kolagen występuje
w tkance nabłonkowej, m.in. w skórze.

To prawdziwa rewolucja w pielęgnacji i odżywianiu skóry
i dokonałe uzupełnienie firming serum.

restoring crème
bezzapachowy

Efektywną linię produktów przeciwstarzeniowych dopełnia ten krem,
do którego dodaliśmy ponad 15 składników odżywiających skórę!
Nawet przy takiej obfitości składników restoring crème jest
lekki, gładki i szybko się wchłania nie pozostawiając uczucia
tłustości ani ciężkości.

Czy to nie brzmi jak ostateczny cios wymierzony
procesowi starzenia?
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Efektywne składniki roślinne, takie jak jagody acai i granat
sprawiają, że skóra jest nawilżona i gładka. Pochodząca
z Australii roślina o nazwie Centipeda Cunninghamii działa
synergicznie, by wzmacniać liczne korzyści aloesu. Razem
składniki te skutecznie koją skórę, podczas gdy witamina B3
i wyciąg z buraków wyrównują koloryt skóry i wygładzają ją,
wspierając zdrowy wygląd cery. Natomiast składniki takie jak
skwalan, estry jojoby, glikolipidy i wosk pszczeli wykazują
istotne właściwości nawilżające i pomagają restoring crème
w optymalnym działaniu.

Przeciwstarzeniowa mieszkanka olejków eterycznych:
lawendowego, petitgrain, bazyliowego, eukaliptusowego,
ze skórki pomarańczowej i cytrynowej, wspiera aloes
i pomaga odżywić oraz odmłodzić wysuszoną skórę.

hydrating cleanser

firming serum

Sposób użycia: Zwilżonymi palcami delikatnie, okrężnymi ruchami ku linii
włosów, wmasować mleczko w twarz i szyję. Starannie spłukać, aby usunąć
makijaż i zabrudzenia, i delikatnie osuszyć skórę ręcznikiem.

Sposób użycia: Szybkimi, ale delikatnymi ruchami dłoni rozprowadź serum
(1 wyciśnięcie pompki) na twarzy. Kolejną porcję (również 1 wyciśnięcie
pompki) serum na szyję, ruchem ku górze, w stronę brody.

Uwaga: Unikać kontaktu z wnętrzem oka. W razie podrażnienia oczu,
dokładnie spłukać wodą. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywało,
zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

Uwaga: Unikać kontaktu z wnętrzem oka. W razie podrażnienia oczu,
dokładnie spłukać wodą. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywało,
zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.

Składniki: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Sodium Cocoyl Glycinate,
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Cetearyl Alcohol, Capryloyl Glycerin/
Sebacic Acid Copolymer, Sorbitan Laurate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract,
Arginine, Diheptyl Succinate, Glycerin, Coco-Glucoside, Tocopherol, Ascorbic
Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Stearic Acid,
Hexylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate,
Crosspolymer, Polyhydroxystearic Acid, Xanthan Gum, Citric Acid,
Tetrasodium EDTA, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Składniki: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene Glycol, Glycerin,
1,2-Hexanediol, Yeast Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium
Hyaluronate, Arginine, Tripeptide-1, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Caprooyl
Tetrapeptide-3, Whey Protein, Lactic Acid, Lactose, Hydrogenated Starch
Hydrolysate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid,
Dextran, Ascorbic Acid, Propanediol, Citric Acid, Hydroxyethylcellulose,
Disodium Phosphate, Polysorbate 60, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

fir ming complex
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Zalecane spożycie: 2 tabletki dziennie, najlepiej w godzinach porannych.
Nie należy używać, gdy uszkodzone jest zabezpieczenie pod nakrętką.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Składniki: hydrolizat kolagenu z ryb morskich, witamina C (L-askorbinian
wapnia), sproszkowany ekstrakt z nasion pszenicy zwyczajnej (Triticum
aestivum), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, sproszkowany
koncentrat soku z melona, biotyna (D-biotyna).
Masa netto: 31 g (60 tabletek po 518 mg)

Składniki

Zawartość w zalecanej porcji
dziennej (2 tabletki)

Witamina C

90 mg (112,5 % RWS*)

Biotyna

30 μg (60 % RWS*)

Kolagen

846 mg

Ekstrakt z nasion pszenicy, w tym:

32 mg

glikozyloceramidy
galaktozyloglikozydy

(50%) min. 16 mg
(40%) min. 12,8 mg
*% RWS - % realizacji referencyjnej wartości spożycia

restoring crème
Sposób użycia: Ruchami okrężnymi, w kierunku linii włosów, wmasować
porcję kremu (1 wyciśnięcie) w twarz i szyję.
Uwaga: Unikać kontaktu z wnętrzem oka. W razie podrażnienia oczu,
dokładnie spłukać wodą. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywało,
zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem.
Składniki: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Isoamyl Laurate, Propanediol,
Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-6 Distearate,
Hydroxystearyl Alcohol, Squalane, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Euterpe
Oleracea Fruit Extract, Punica Granatum Extract, Centipeda Cunninghamii
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel
Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil,
Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) Oil, Eucalytus Globulus (Eucalyptus) Leaf
Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Origanum Marjorana (Marjoram) Leaf Oil,
Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium Hyaluronate, Arginine, Hydrolyzed Jojoba
Esters, Beta-Glucan, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol,
Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Glycosphingolipids and Glycolipids,
Polyacrylate Crosspolymer-6, Polyglyceryl-3 Beeswax, Niacinamide,
Cocoglyceride, Hydrolyzed Corn Starch, Hydroxystearyl Glucoside, Butylene
Glycol, Cetyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic
Acid, Lactic Acid, Linolenic Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid,
Pentylene Glycol, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl Phosphate,
Glycerin, Oleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, t-Butyl Alcohol,
p-Anisic Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Limonene, Linalool,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
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