
R3 Factor®

Pomozte své pokožce UDRŽET (RETAIN) její 
přirozenou vlhkost, OBNOVIT (RESTORE) její
pružnost a OŽIVIT (RENEW) její vzhled pomo-
cí krému Forever R3 Factor Skin Defence Cream 
– bohaté kombinace stabilizovaného Aloe Vera 
Gelu, rozpustného kolagenu a alfahydroxykyselin, 
posílenou vitaminy A a E, které jsou pro zdravou 
pokožku životně důležité. Alfahydroxykyseliny 
(AHA) pocházejí z přírodních rostlinných zdro-
jů a někdy se o nich hovoří jako o ovocných 
kyselinách. Tyto ovocné kyseliny působí jako 
„odlupovače“, které uvolňují odumřelé buňky 
z povrchu pokožky tím, že rozpouštějí přiroze-
né látky podobné lepidlu, které zabraňují uvol-
ňování odumřelých buněk. Tyto buňky v suché 
a šupinaté podobě nechrání spolehlivě před ztrá-
tou vlhkosti a navíc vytvářejí bariéru pro zvlhču-
jící krémy. Tím, že se zbavíme těchto odumře-
lých buněk, zpřístupníme mladé buňky obnovo-
vacímu procesu pokožky. Když kompletní obno-
vovací cyklus pokožky trvá 21 až 28 dní, přibliž-
ně stejně dlouhý čas je potřeba poskytnout pří-
pravku R3 Factor, aby se jeho účinky plně proje-
vily. Krémy s ovocnými kyselinami jsou důležitý-
mi činiteli péče o pleť. Jsou účinné na kožní pro-
blémy počínaje akné přes hyperpigmentaci až jizvy 
po spálení sluncem. Některé krémy na trhu však 
s sebou nesou riziko podráždění. Spojením AHA 
s uklidňujícím účinkem stabilizovaného aloe vera 
gelu náš výrobek takovým problémům předchá-
zí. Vitaminy A a E sehrávají další životně důleži-
té úlohy. Vitamin E je silný antioxidant, zatímco 
vitamin A napomáhá při udržování zdravé pokož-

ky a je také účinný při problémech kůže, jako je 
např. akné a psoriáza. Celkově je ochranný ple-
ťový krém R3 Factor Skin Defence Creme velmi 
účinným spojencem při zvládání škodlivých účin-
ků času a udržování mladistvého vzhledu pokož-
ky.

S L O Ž E N Í :
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera 
Gel - 35,2% hmotnostních), Water, Butylene 
Glycol, Squalane, Methyl Gluceth-20, Cetyl 
Dimethicone, Apricot (Prunus Armeniaca) 
Kernel Oil, Glyceryl Stearate, Polyacrylamide, 
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Tocopheryl 
Linoleate, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl 
Acetate, Glycolic Acid, Sugar Cane (Saccharum 
Officinarum) Extract, Lemon (Citrus Medica 
Limonum) Extract, Apple (Pyrus Malus) Extract, 
Green Tea (Camellia Sinensis) Extract, Retinyl 
Palmitate, Soluble Collagen, PEG-100 Stearate, 
Ascorbic Acid, Triethanolamine, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

O B S A H : 
56.7 g

NÁVOD: 
Aplikujte na vyčištěný obličej krk a další oblas-
ti podle potřeby. Pro dosažení nejlepších výsled-
ků používejte ráno i večer. Po jeho použití je 
možné zvolit Firming Foundation Lotion během 
dne (případně i make-up) nebo Recovering Night 
Creme na noc. (Podívejte se na část Aloe Fleur de 
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Péče o 
pokožku

• pomáhá vyhnout se nadměrné pig-
mentaci, akné a zjizvení

• ideální na chodidla

PRODUKT #69
®


