Péče o
pokožku

Forever Alpha-E Factor®
Osvěžující pleťové tonikum Forever Alpha-E Factor
je lehká zvláčňující tekutina doplněná vitaminem
E, vitaminem A, vitaminem C, boragovým olejem,
bisabololem a jinými ochrannými složkami tak, aby
poskytovala pleti optimální ochranu před škodlivými
faktory okolního prostředí. Vpodstatě je to antioxidační tekutina, která bojuje proti poškozením, která
způsobují volné radikály (80 % poškození naší pleti
je způsobeno účinky volných radikálů). Antioxidanty
mají skutečně rozhodující úlohu při udržování mladistvého vzhledu pokožky a Forever Alpha-E Factor
představuje vynikající kombinaci antioxidantů, tak
jako většina našich výrobků. Jeho základem je náš
čistý stabilizovaný Aloe Vera Gel se všemi blahodárnými účinky na hojení, zvlhčování, výživu a absorpci výživných složek.

Alpha-E Factor je také mimořádně účinný jako prostředek první pomoci. Bezpečně zmírňuje bolest bradavek u kojících matek, může se používat během
těhotenství a po porodu, aby se tak zabránilo vzniku stryjí a téměř ve všech ostatních situacích, které si
vyžadují povrchovou aplikaci přírodních antioxidantů, antibiotik nebo zvlhčovadel.

Některé z hlavních antioxidačních složek jsou:
• Vitamin E – (tokoferol acetát) – bojuje proti poškození volnými radikály a odstraňuje je, změkčuje, hojí,
dodává vlhkost a pomáhá v boji proti tvorbě jizvové tkáně.
• Vitamin A –(retinyl palmitát) – zvyšuje elasticitu a
normalizuje suchou pleť. Má přirozené antibiotické
vlastnosti, takže pomáhá potlačovat akné a jiné běžné
kožní infekce.
• Vitamin C – (palmitát kyseliny askorbové) – má
hojivé účinky a zvyšuje elasticitu. Je účinný v boji
proti infekcím a tvorbě šupin.
• Lecitin - výborně zvláčňuje.

OBSAH:

Přítomny jsou také: Olej z boragových semen –
poskytuje pokožce kyselinu gama linoleovou (éterická mastná kyselina), která napomáhá obnovit vlhkost
a je velmi účinná při zvláčňování. Součástí je také
bisabolol – éterický olej, jde o přírodní protizánětlivou složku zlepšující stav pokožky a má také uklidňující účinky. Má lehké přírodní citrusové aroma.
(Bisabolol se v budoucnosti stane synonymem krásy).

SLOŽENÍ:

Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclomethicone,
Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate,
Ascorbyl Palmitate, Aloe Barbadensis Extract,
Bisabolol, Tocopherol, Lecithin, Borage (Borago
Officinalis) Seed Oil, Soybean (Glycine Soja) Oil,
Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

• skvělá kombinace účinných antioxidantů
• zvyšuje elasticitu
• normalizuje a vyrovnává suchou
pokožku

30ml

• vhodný pro většinu citlivých pletí

NÁVOD:

• snižuje olupování – např. při ekzémech a
psoriáze

Forever Alpha-E Factor je balený v malých
skleněných lahvičkách s dávkovačem. Aplikujte
několik kapek na obličej a krk a potom jemně
vklepávejte konečky prstů. Alpha-E Factor používejte jako součást vašeho režimu Fleur de
Jouvence. Po vyčištění a tonizování pleti aplikujte přípravky Alpha-E Factor a Alluring Eyes,
po kterých by měly následovat přípravky R3
Factor a Recovering Night Creme (regenerační
noční krém) nebo Firming Foundation Lotion
(zpevňující denní krém).
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