
STRUČNÁ FAKTA

• Rychle se vstřebává do povrchových vrstev pleti.

• Viditelně rozjasňuje pleť a zlepšuje její strukturu.

• Zvyšuje hydrataci pleti. 

• Chrání před environmentálními stresovými faktory.

• Pomáhá minimalizovat výskyt vrásek a jemných 
rýh.

• Zvyšuje efektivitu všech vašich oblíbených 
hydratačních Forever produktů.

OBSAH
50 ml

POUŽITÍ
Pro zlepšení hydratace pleti aplikujte 1-2 dávky 

na konečky prstů a jemnými krouživými pohyby 

je vmasírujte do pokožky obličeje a krku. 

Bezprostředně na to aplikujte svůj oblíbený 

hydratační Forever produkt.

OSVĚDČENÍ 
Cruelty Free, IASC Certified, Kosher Certified,  
Halal Certified

SLOŽENÍ 
Šťáva z listů aloe barbadensis (stabilizovaný 
aloe vera gel), voda, propandiol, propylheptyl 
kaprylát, kokosové glyceridy, (bambucké) máslo 
Butyrospermum parkii, alkan C9-12, cetylalkohol, 
alkoholy C12-16, xanthanová guma, kaprylyl glykol, 
kyselina palmitová, hydrogenovný lecitin, kokosový 
kaprylát / kapra, sorbitan oleát, sorbitanpalmitát, 
cetylpalmitát, lauroyl lysin, Glukonolakton, výtěžek 
z houby Tremelo fuciformis, polysacharid semene 
tamarindová indického, hydrolyzovaný hyaluronát 
sodný, pentylénglykol, acetylovaný hyaluronát 
sodný, křížový polymer hyaluronátu sodného, 
hyaluronát sodný, etylhexylglycerín, výtažek 
z listu camellia sinensis, maltodextrin, výtažek 
z kůry Mimosa Tenuiflora, askorbyl-fosfát trisodný, 
chlorfenesin, disodný

Hydrating Serum 
Zvyšte hydrataci pleti se čtyřmi druhy kyseliny hyaluronové

Každý den je pleť vystavena environmentálním stresovým faktorům, které mohou 

způsobovat vysoušení a přispívat ke stárnutí. Pokud chcete, aby byla vaše pleť 

mladá, pružná a svěží, k běžné péči o pleť přidejte další dávku hydratace 

s hydratačním sérem Forever, která nejen že zabalí vaši pleť do hedvábné vlhkosti, 

ale navíc i exponenciálně zvýší účinky vašeho oblíbeného zvlhčujícího přípravku 

Forever. 

Účinnost tohoto přípravku je založena na čtyřech typech kyseliny hyaluronové, 

z nichž každý hraje důležitou roli při zadržování vlhkosti. Kyselina hyaluronová je 

intenzivní zvlhčovač pleti, který dokáže zadržet 1000x víc vody než je její hmotnost. 

Všechny čtyři typy společně doplňují vodu na povrchu pleti a zachovávají vlhkost 

uvnitř. Zároveň zlepšují pružnost, což vede k tomu, že pleť vypadá viditelně svěží.

• Ultravysocemolekulární hyaluronát sodný vytváří hustý ochranný film na povrchu 

pleti a snižuje ztrátu vody zevnitř. Zároveň poskytuje 24hodinovou podporu pleti pro 

hydrataci a boj proti nečistotám.

• Hyaluronát sodný zadržuje vodu na povrchu pleti.

• Rychle se vstřebávající hyaluronát sodný napíná pleť a poskytuje skvělou 

hydrataci.

• Nízkomolekulární hyaluronát sodný se rychle vstřebává do povrchových vrstev 

pleti, hydratuje a obnovuje pokožku zevnitř.

Kromě kyseliny hyaluronové používáme ingredience z celého světa, od subsaharské 

Afriky po Asii. Například sněhovou houbu zadržující vlhkost, bohaté kokosové 

mastné kyseliny, jemné bambucké máslo a ingredience bojující proti volným 

radikálům jako olivový olej, bílý čaj a kůra mimózy. 

Rovněž jsme přidali tamarind, který prokazatelně pomáhá zlepšovat hydrataci, 

podporuje lepší pružnost a hebkost pokožky a snižuje drsnost pleti. 

Tento přípravek, který je součástí naší speciálně zaměřené řady péče o pleť, se 

snadno nanáší, rychle vstřebává a je mimořádně jemný na dotek. Hydratační sérum 

pomůže vaší pleti vypadat svěže a hydratované, sníží výskyt jemných rýh a vrásek 

a poskytne další vrstvu ochrany před environmentálními stresovými faktory. 

Chcete-li dosáhnout těch nejlepších výsledků, pleť si vyčistěte a vysušte, poté 

naneste hydratační sérum a potom každodenní zvlhčující přípravek. Sérum je 

velmi lehké, takže jej můžete nanést pod make-up, zvlhčující přípravek i krém na 

opalování, díky čemuž je všestranné a účinné. 

Používejte hydratační sérum na den i na noc a vytvořte závoj hydratace, kterým 

zvlhčíte suchou pleť a podpoříte mladistvý a zářivý vzhled.

Hydrating Serum  

#618

Péče o pokožku

Vhodné pro vegetariány       Vhodné pro vegany


