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TWÓJ PRZEDSIĘBIORCA FOREVER

www.foreverliving.com

aloesem 
piękno

InspirowanePersonalizacja
pielęgnacji

kod 616

kod 612

kod 560

balancing toner
Odświeżaj, nawilżaj i przywracaj skórze równowagę pH, jednocześnie 
redukując widoczność porów. Nadzwyczajna kompozycja aloesu, 
wyciągu z alg morskich i hialuronianu sodu nawilża i zmiękcza skórę. 
Wyciąg z ogórka pomaga wyrównywać koloryt i fakturę skóry, a ekstrakt 
z białej herbaty wspiera walkę z wolnymi rodnikami.

kod 559

smoothing exfoliator
Smoothing exfoliator wygładza koloryt i fakturę skóry, a przy tym jej nie 
podrażnia. Bambus, kuleczki jojoby i enzymy owocowe, w tym papaina  
i bromelaina, pomagają usunąć martwe komórki naskórka, odmłodzić  
i odżywić skórę.

Produkty z serii Targeted zostały opracowane z myślą  
o konkretnych potrzebach skóry. Włącz je do codziennej  
pielęgnacji, by uzyskać spersonalizowane efekty.

kod 557

protecting day lotion
Odżywiaj skórę z aloesem, wyciągiem z grzybów i ponad 20 składnika-
mi odżywczymi, a jednocześnie chroń ją przed szkodliwymi promieniami 
UV. Protecting day lotion zawiera wyśmienite wyciągi z owoców oraz 
ziół, by poprawiać koloryt i fakturę skóry, a filtr mineralny SPF 20  
o szerokim spektrum chroni skórę.

aloe bio-cellulose mask
               Biodegradowalna maseczka na bazie biocelulozy głęboko  
  nawilża skórę, nie wymaga spłukiwania, a jej aplikacja  
      zajmuje kilka chwil. Połączenie mocy aloesu i trawy  
           morskiej z nawilżającym serum tworzy innowacyjną  
            recepturę, dzięki której twoja skóra będzie miękka,  
             promienna i świeża. 

aloe activator
Aloe activator zawiera ponad 98% miąższu aloe vera.  
Dzięki takiej potędze aloesu wyśmienicie nawilża,  
odświeża i koi skórę. Rewelacyjnie uzupełnia dowolny  
program pielęgnacyjny, a połączony z nośnikiem pudro-
wym Mask powder tworzy doskonałą maseczkę.

kod 561

awakening eye cream
Morski kolagen, opatentowane składniki, substancje roślinne i aloes 
zostały połączone z technologią peptydową, by poprawiać i wygładzać 
delikatne okolice oczu, wyraźnie zmniejszając widoczność zmarszczek 
i cieni pod oczami. Natomiast glikol butylenowy pomaga zmniejszyć 
opuchliznę i cienie pod oczami. kod 569

kod 341

Sonya precision liquid eyeliner
Gęsty, czarny eyeliner w płynie pomaga uzyskać wyrazisty  
makijaż, a wąska końcówka aplikatora kreśli precyzyjne linie.  
Dziewięć składników odżywczych, m.in. aloes,  
olejek rycynowy, witamina E i olej z nasion  
słonecznika pielęgnuje delikatną skórę wokół  
oczu i pomaga w gładkim prześlizgiwaniu się  
pędzelka po powiece.

Piękny wygląd płynie z wnętrza i zaczyna się od prawidłowego  
odżywienia. Zapytaj swojego Przedsiębiorcę Forever o suplementy 
diety, które pomogą Ci wyglądać i czuć się lepiej, jak również o inne  
produkty pielęgnacyjne.

Mask powder
To kompozycja starannie dobranych składników, by, 
po zmieszaniu z aloe activator, tworzyć doskonałą 
maseczkę na twarz i dekolt. Alantoina i rumianek 

pomagają odżywić i odmłodzić skórę, dzięki czemu po zmyciu maseczki 
zobaczysz, że twoja skóra jest czysta i ożywiona.



daily skincare

Zestaw | kod 609

Zestaw | kod 553

kod 605

kod 554

kod 606

kod 555

kod 608

kod 556

kod 607

kod 558

Program Sonya daily skincare, stworzony specjalnie dla skóry mieszanej, charakteryzuje się wysoką zawartością aloesu  
i innych nawilżających substancji roślinnych. W tej serii produktów natura spotyka się z nauką, a rewolucyjna technologia  
żelowa pomaga dostarczyć dobrodziejstwa aloesu tam, gdzie skóra potrzebuje ich najbardziej, przy zachowaniu lekkości  
receptur dla uczucia odświeżenia i odmłodzenia.

Infinite by Forever walczy z oznakami starzenia skóry od 
zewnętrz i od wewnątrz, a fenomenalne receptury tej serii 
zostały opracowane tak, by nawadniać skórę, redukować 
widoczność zmarszczek i wspierać prawidłowy poziom 
kolagenu dla lepszego wyglądu i samopoczucia.

Sonya refreshing gel cleanser
Ten odświeżający żel oczyszczający zawiera miąższ aloe vera oraz substancje nawilżające, na 
przykład tłoczony na zimno olejek z baobabu, by koić i nawilżać skórę. Przeciwutleniacze takie 
jak aminokwasy jabłkowe i hydroksyacetofenon pielęgnują cerę mieszaną, a naturalny środek 
oczyszczający jakim jest wyciąg z owoców krzewu Acacia concinna pomaga usunąć martwy na-
skórek, zabrudzenia i makijaż dla delikatnego, ale jednocześnie dokładnego oczyszczenia skóry.

infinite by Forever hydrating cleanser
To mleczko oczyszczające zawiera efektywne składniki naturalnego po-
chodzenia, takie jak wyciąg i aminokwasy z jabłek oraz kwasy tłuszczo-
we z kokosa, które zwiększają nawodnienie skóry i delikatnie zmywają 
zabrudzenia i tłuszcz, nie wysuszając skóry i pozostawiając ją miękką. 
Sprawia, że skóra jest nawodniona, miękka i czysta, co kładzie solidny 
fundament pod pozostałe elementy pielęgnacji przeciwstarzeniowej.

Sonya illuminating gel
Przywróć skórze naturalny blask! Enkapsulowane peptydy zawieszone w szybko wchłaniającym 
się żelu pomagają dostarczyć skórze najnowszą technologię, by wyrównywać koloryt skóry. 
Połączenie pięciu azjatyckich substancji roślinnych, wśród których jest korzeń lukrecji, wyrównuje 
i rozjaśnia cerę, nadając jej miękki, gładki i promienny wygląd.

infinite by Forever firming serum
Firming serum walczy z oznakami starzenia skóry dzięki składnikowi  
o nazwie trifluoroacetyl tripepetide-2, który naśladuje naturalne procesy 
skóry, zwiększające jej jędrność i redukujące widoczność zmarszczek. 
Inne efektywne składniki wraz z naszym aloesem sprawiają, że firming 
serum wyśmienicie nawilża skórę, zwiększając jej gładkość, jędrność  
i grubość dla młodzieńczego wyglądu.

Sonya refining gel mask
To maseczka opracowana tak, by wzmacniać naturalne funkcje skóry podczas snu. Sprzyja 
równowadze skóry, kontrolując wydzielanie sebum i rozjaśniając koloryt. Bogactwo substancji 
roślinnych, wyciągów owocowych i składników nawilżających pomaga normalizować skórę, gdy 
śpisz, by po przebudzeniu cera wyglądała promienniej i młodziej.

infinite by Forever firming complex | suplement diety
Wiemy, że piękno płynie z wnętrza – i zaczyna się od odżywiania. Pierw-
szy suplement diety dla urody od Forever pomoże ci zadbać o komplek-
sową pielęgnację i upewnić się, że walczysz z oznakami starzenia skóry 
na wszystkie sposoby. Firming complex zawiera mieszankę koncentratu 
z melona, fitoceramidów pochodzących z ekstraktu z nasion pszenicy 
oraz kolagenu z ryb.

Sonya soothing gel moisturizer
Ten kojący żel nawilżający wypełniony jest substancjami roślinnymi i efektywnymi składnikami 
aktywnymi, i wtapia się w skórę aż do pełnego wchłonięcia dla nawilżonej, pełnej blasku cery. 
Wśród składników wyjątkowej receptury jest ponad 10 naturalnych ekstraktów roślinnych i olej-
ków oraz wyekstrahowany z grzybów beta-glukan plus hydrolizowany kolagen i wyciąg z jabłek, 
co zapewnia efektywne ukojenie i nawilżenie cery mieszanej.

infinite by Forever restoring crème
Restoring crème zawiera ponad 15 składników odżywiających skórę,  
a przy tym pozostaje lekki, gładki i szybko się wchłania, nawilżając  
i wygładzając skórę. Krem łączy najnowszą wiedzę kosmetyczną  
z aloesem, przeciwutleniającymi jagodami acai i granatem oraz  
przeciwstarzeniową mieszan- 
ką olejków eterycznych,  
by odżywiać i odmładzać  
skórę.


