
Aloe Fleur de Jouvence™
Už po staletí mnohé civilizace používají čistou, 
svěží aloe vera, která pomáhá pokožce vypadat 
zdravě, mladě a krásně. Například Egypťané, 
známí svým neustálým hledáním fyzické 
krásy, kterou ztělesňovala Kleopatra, používali 
aloe vera pro její hydratační vlastnosti ve 
snaze uchovat si mladistvý vzhled. Firma 
Forever Living Products využila všechnu sílu 
této účinné rostliny v jedné z nejlepších 
dostupných souprav k péči o pokožku. Aloe 
Fleur de Jouvence („květ mládí“) je jedna z 
nejúčinnějších kosmetických souprav, jaké 
kdy byly vytvořeny. Je to souprava šesti 
vynikajících komponentů – každý byl navržen 
speciálně tak, aby splňoval svůj určený úkol v 
kompletním režimu péče o pleť. Forever Living 
Products ve snaze spojit tradiční moudrost 
a vědecké poznatky moderní dermatologie 
nešetřil na nákladech na výzkum a vývoj 
vynikajících výrobků. Souprava výrobků je 
společně se zrcadlem, lžičkou na míchání 
a štětcem na nanášení přípravku na pleť 
uložena v nadčasově elegantní kazetě. I když 
je možné k doplnění soupravy koupit každý 
komponent samostatně, nejlepších výsledků 
dosáhnete používáním všech komponentů 
soupravy současně. Každý preparát v Aloe 
Fleur de Jouvence byl vyvinutý s velkou péčí 
a pozorností ke každodenním potřebám vaší 
pokožky. Do čistého stabilizovaného aloe vera 
gelu jsme přidali unikátní přírodní buněčnou 
substanci – hydrolyzovaný elastin a kolagen 
spolu s výjimečnými zvlhčovači a emulgátory. 
Takto se vytvořila jedinečná řada výrobků 

pro péči o pleť, které napomáhají čelit hrozbě 
času, počasí a nepříznivému vlivu prostředí. 
Preventivní a obnovovací program Aloe Fleur 
de Jouvence nabízí režim denní péče o pleť 
tak, aby umožnil vyniknout přirozeným 
vlastnostem mladistvé pokožky: energii, 
svěžesti a lesku. 

Používání aloe vera bylo pro pleť vždy 
prospěšné. Nyní se můžete ještě více 
rozmazlovat s Aloe Fleur de Jouvence od 
Forever Living Products!

NÁVOD:
• Dvakrát denně očistěte pokožku s Aloe 

Cleanserem.
• Dvakrát denně tonizujte a osvěžte pokožku    

s Rehydrating Tonerem.
• 2–3krát do týdne si dopřejte rozjasňující 

pleťovou masku z Mask Powder a Aloe 
Activatoru.

• Každý večer aplikujte noční Recovering 
Night Creme.

• Každý den aplikujte zpevňující mléko 
Firming Day Lotion.

DŮLEŽITÉ:
• VYHNĚTE SE KONTAKTU S OČIMA.

• PŘI ALERGICKÉ REAKCI SI OKAMŽITĚ 
OPLÁCHNĚTE OBLIČEJ TEPLOU 
VODOU.

• USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Sestava Aloe Fleur de Jouvence 
obsahuje:

•Aloe Cleanser (Obj. č. 339)
•Rehydrating Toner (Obj. č. 338)
•Firming Day Lotion (Obj. č. 340)
•Recovering Night Creme (Obj. č. 
342)
•Mask Powder (Obj. č. 341)
•Aloe Activator (Obj. č. 343)
•aplikační štětec, lžička a miska na 
míchání

Uvedené produkty se prodávají i 
samostatně.

Péče o 
pokožku
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Kolekce Aloe Fleur de Jouvence nabízí všechny 
produkty našeho regeneračního režimu spolu s 
brožůrkou o způsobu jejich použití. Toto shrnutí 
celého postupu vám ukáže, jak používat každý z 
těchto šesti produktů.

1.krok: Čistění pleti
Aloe Cleanser je prvním krokem k dosažení 
krásné a bezchybné pleti. Každé ráno a večer si 
vmasírujte Aloe Cleanser do pokožky tváře a krku. 
Potom jemně odstraňte pomocí navlhčeného 
vatového tamponku.

2.krok: Tónování pleti
Rehydrating Toner bez alkoholu obsahuje aloe 
vera, kolagen a alantoin pro jemné tónování 
pleti. Toner aplikujte na pleť pomocí vatového 
tamponu každé ráno a večer.

3.krok: Zvlhčování pleti (ráno)
Firming Day Lotion je hydratační krém, který 
pomáhá pleti udržovat zdravý a svěží vzhled. 
Jemně ho vmasírujte do pokožky v oblasti tváře a 
krku. Je rovněž vynikajícím podkladem pro líčení 
s kosmetikou Sonya Colour Collection.

4.krok: Zvlhčování pleti (večer)
Recovering Night Creme je noční krém, který 
zvlhčuje, utišuje a regeneruje vaši pleť v době 
spánku. Každý večer před spaním po vyčistění 
pleti aplikujte krém na pleť v oblasti tváře a krku.

Použití Mask a Aloe Activator:

Použití pleťové masky se doporučuje dvakrát až 
třikrát do týdne na vyhlazení, vyčistění, napnutí a 
oživení pleti. Aloe Activator je skvělým zvlhčovacím 
prostředkem a ideálním společníkem pro kombinaci 
s pleťovou maskou Mask Powder. Aloe Activator je 
rovněž mimořádně efektivní na vyčistění, osvěžení 
a zpevnění pleti.

Jednu lžičku masky Mask Powder smíchejte v 
mističce s jednou lžičkou Aloe Activator, až směs 
dosáhne konzistence krému. S použitím přiloženého 
kosmetického štetce aplikujte jemnou vrstvu  na pleť 
(vyhněte se oblasti kolem očí). Začněte dole na krku 
a postupně roztírejte masku  i na tvář. Lehněte si, 
uvolněte se a nehýbejte tváří po dobu asi 30 minut. 

Masku odstraňte změkčením pomocí teplého vlhkého 
ručníku. Potom tvář a krk jemně opláchněte vlhkou 
vodou. Vatovým tamponkem naneste a vetřete 
do pleti Rehydrating Toner a potom aplikujte 
hydratační krém.

Použití Aloe Fleur de Jouvence™
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