


Măștile faciale sunt produsele cu cea mai mare dezvoltare în industria de îngrijire a tenului. Indiferent de tipul 
tău de piele (normal, uscat, gras sau mixt), măștile de față sunt produse eficiente și convenabile, care pot fi 
încorporate cu ușurință în rutina zilnică de îngrijire a pielii. În Forever, îți punem la dispoziție două opțiuni cu 
beneficii extraordinare, pe care le poți testa cu noul nostru set Forever Mask Experience.

Aloe Bio-Cellulose Mask
Este o alegere fantastică pentru persoanele care au o piele mai matură și care vor să arate 
mereu tinere. Aloe bio-cellulose mask hidratează în profunzime pielea și o revigorează 
atunci când este obosită, luptând astfel împotriva semnelor de îmbătrânire. Fibrele sunt de 
1.000 de ori mai subțiri decât firele de păr și rețin mai multă apă, permițând măștii să se 
plieze perfect pe conturul feței și să acționeze astfel mai eficient asupra ridurilor și a liniilor 
fine decât măștile tradiționale.

Este 100% biodegradabilă, iar acesta este încă un motiv extraordinar pentru care merită să 
o încerci. Experimentezi astfel confortul și protejezi mediul înconjurător.

Mod de utilizare: Răsfață-te cu această mască cel puțin o dată pe săptămână. Este ușor de aplicat.       
Las-o să acționeze 20 de minute. Nu este nevoie de clătire după folosire.

Sonya Refining Gel Mask
Expresia “somnul de frumusețe” capată un nou sens. Sonya refining gel mask stimulează funcțiile 
naturale ale corpului în timpul somnului pentru a menține echilibrul - controlând uleiurile secretate 
și oferind tenului luminozitate. Este ideală pentru cei cu tenul mixt care își doresc un ten revitalizat, 
întinerit și luminos.

Pentru a potența și mai mult efectele benefice ale măștii, am infuzat gelul nostru stabilizat de Aloe 
vera cu mai multe extracte vegetale. Pe măsură ce gelul răcoritor se absoarbe rapid în piele, vei 
resimți efectul hidratant al gelului bogat și hrănitor de Aloe vera și al extractelor botanice.

Mod de folosire: Aplică masca de 2-3 ori pe săptămână înainte de culcare. Lasă masca să acționeze în timpul 
somnului, iar când te vei trezi, vei descoperi o piele care arată mai tânără, este mai strălucitoare și mai echilibrată.

Bucură-te de beneficii
Ambele măști sunt fantastice pentru menținerea sănătății 
tenului și sunt potrivite pentru toate tipurile de piele. Îți 
dorim să descoperi plăcerea de a testa ambele produse, 
și suntem siguri că măcar unul dintre ele va deveni 
preferatul tău… Forever!


