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Οι επιπτώσεις της γήρανσης

προηγμένη αντιγήρανση

Φανταστείτε το δέρμα σας σαν ένα ζουμερό δαμάσκηνο. Ενυδατωμένο,
σφιχτό και λείο, αυτό το φρούτο αντιπροσωπεύει τη νιότη, το υγιές δέρμα.
Ωστόσο, όσο μεγαλώνουμε, το δέρμα μας χάνει την απαραίτητη υγρασία
του γρηγορότερα. Προσθέτοντας και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες,
όπως η ρύπανση και ο ήλιος, το δέρμα μας χάνει την ελαστικότητα, τη
λάμψη και τη σφριγηλότητά του. Η αφυδατωμένη και ώριμη επιδερμίδα
φαίνεται θαμπή και είναι επιρρεπής στις ρυτίδες και στα σημάδια της
γήρανσης ακριβώς όπως ένα δαμάσκηνο που έχει χάσει την υγρασία του.

αφυδατωμένο δέρμα

Αποκατάσταση της υγρασίας
του δέρματος

Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Μπορούμε ωστόσο να
αποκαταστήσουμε τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας, να διεγείρουμε
και να διατηρήσουμε το ποσοστό του κολλαγόνου σε υγιή επίπεδα και
να μειώσουμε την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων –
κάνοντας το δέρμα μας να δείχνει σαν ένα φρεσκοκομμένο
δαμάσκηνο.
Συνδυάζοντας την επιστήμη με συστατικά από τη φύση, η Forever
δημιούργησε μια πρωτοποριακή σειρά προηγμένων προϊόντων για την
περιποίηση του δέρματος που αναδεικνύει τις μαλακτικές
και ενυδατικές ιδιότητες της αλόης βέρα.

προηγμένη αντιγήρανση

ενυδατωμένο δέρμα

Ένας νέος τρόπος για να
δοκιμάσετε την αλόη
Όταν δημιουργήσαμε την infinite by Forever οι ειδικοί
ανακάλυψαν πεπτίδια, φυσικά μεταλλικά στοιχεία, βότανα,
φυτά της ερήμου και με την προηγμένη επιστήμη της
κοσμητολογίας συμπλήρωσαν ιδανικά την αλόη αυξάνοντας
την αποτελεσματικότητα και τα οφέλη της.
Αυτές οι συνθέσεις έχουν σχεδιαστεί η μια μετά την άλλη για να σας παρέχουν μια
ισχυρή περιποίηση δέρματος. Βοηθούν στη μείωση της όψης των λεπτών γραμμών
και των ρυτίδων, βελτιώνουν την ομαλότητα του δέρματος, υποστηρίζουν την
ομορφιά από μέσα προς τα έξω χαρίζοντας ένα λαμπερό και ενυδατωμένο δέρμα
που θα σας κάνει να δείχνετε και να νιώθετε νεότεροι.
Με την infinite by Forever, δεν θα δείτε μόνο τη διαφορά, θα τη νιώσετε κιόλας!

προηγμένη αντιγήρανση

Οδηγίες χρήσης: Δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ, σε πρόσωπο και λαιμό.

Οδηγίες χρήσης: Λαμβάνετε δύο δισκία ημερησίως.

Οδηγίες χρήσης: Δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ, μετά τον καθαρισμό.

Οδηγίες χρήσης: Δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ, μετά το infinite firming serum.

προηγμένη αντιγήρανση

Χωρίς άρωμα

Σχεδιάσαμε αυτό το καθαριστικό έχοντας
υπόψιν μας την ευαίσθητη επιδερμίδα.
To hydrating cleanser περιέχει ισχυρά συστατικά φυσικής προέλευσης
όπως εκχυλίσματα και αμινοξέα μήλου. Τα συστατικά αυτά δεν
προσφέρουν απλά άμεση ενυδάτωση της επιδερμίδας σας, αλλά
αναστέλλουν τη λιπαρότητα ώστε να καθαρίζεται ευκολότερα.
Το γλυκινικό νάτριο που προέρχεται από καρύδα και η γλυκίνη
(αμινοξύ), μια ήπια, φυσική, ενυδατική επιφανειοδραστική ουσία,
είναι και τα δυο υπoαλλεργικά και δεν ερεθίζουν το δέρμα
αφήνοντάς το απαλό, χωρίς ίχνος ξηρότητας.

προηγμένη αντιγήρανση

Το έλαιο από ηλιοτρόπιο, πλούσιο σε λινελαϊκό οξύ
και βιταμίνη Ε, διασπά τα υπολείμματα, ώστε να
ξεπλένονται απαλά από το δέρμα.
Αυτό το ήπιο γαλάκτωμα καθαρισμού θα αφήσει στο
δέρμα μια αίσθηση ενυδάτωσης, απαλότητας και
καθαριότητας έτσι ώστε να θέσετε τη βάση για τη
συνέχεια της αντιγηραντικής περιποίησης.

Χωρίς άρωμα

Κάθε επιτυχημένη σειρά προϊόντων έχει ένα μυστικό
και αυτό είναι ένα από τα δικά μας.
To firming serum στοχεύει στα σημάδια της γήρανσης εξωτερικά και
αποτελεί μια από τις πιο συναρπαστικές ανακαλύψεις της κοσμητολογίας!
To firming serum ενισχύει τη δύναμη της αλόης με τριφθοροακετύλιο
τριπεπτίδιο-2, ένα πεπτίδιο τριών αμινοξέων, το οποίο μιμείται τη φυσική
διεργασία του δέρματος για να αυξήσει την όψη της σφριγηλότητας και να
μειώσει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Στις κλινικές μελέτες, αυτό το
συστατικό βελτίωσε σημαντικά την ελαστικότητα στους χρήστες και είναι
γνωστό για την καταπολέμηση της προγηρίνης, μιας επιβλαβούς πρωτεΐνης
που αυξάνεται όσο μεγαλώνουμε και καταστρέφει το δέρμα.

Αυτά τα ισχυρά συστατικά στοχεύουν στην αντιγήρανση από έξω
προς τα μέσα, και συμπληρώνουν τέλεια το επαναστατικό firming complex.

προηγμένη αντιγήρανση

Σε συνδυασμό με υδρολυμένο υαλουρονικό νάτριο, ένα
φυσικό υγραντικό συστατικό, που βοηθά την ενυδάτωση και
την απαλότητα του δέρματος, το firming serum έχει σχεδιαστεί
επιστημονικά έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα οφέλη
της αλόης για να καταπραΰνει και να απαλύνει το δέρμα.
To εκχύλισμα ζύμης βοηθά στη σύνθεση του κολλαγόνου και
υποστηρίζει τις φυσικές άμυνες του δέρματος, ώστε να
μειώσει την εμφάνιση των δυσχρωμιών. Η πρωτεΐνη ορού
γάλακτος αναζωογονεί το δέρμα, αυξάνοντας την απαλότητά
του, τη σφριγηλότητα και το πάχος του.

Χωρίς γλουτένη

Γνωρίζουμε ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο η βαθιά φροντίδα του
δέρματος εξωτερικά, αλλά ότι ξεκινά με τη διατροφή.

προηγμένη αντιγήρανση

Το τέλειο συμπλήρωμα για το firming serum, το firming
complex στοχεύει στην αντιγήρανση από μέσα προς τα
έξω. Το πρώτο συμπλήρωμα ομορφιάς της Forever που
θα σας βοηθήσει να στοχεύσετε αποκλειστικά σε όλες
τις πτυχές της αντιγηραντικής περιποίησης της
επιδερμίδας. Τα μη επικαλυμμένα δισκία του firming
complex αναδεικνύουν ένα αποκλειστικό μείγμα από
συμπυκνωμένο χυμό πεπονιού, φυτοκεραμίδια και
κολλαγόνο θαλάσσιας προέλευσης. Τα ισχυρά
φυτοκεραμίδια από εκχύλισμα σίτου αναπληρώνουν τα
κεραμίδια που βρίσκονται φυσικά στο δέρμα. Τα
κεραμίδια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη
λειτουργία του φράγματος υγρασίας του δέρματος
για την υποστήριξη της ενυδάτωσής του.
Η λήψη κολλαγόνου δια στόματος έδειξε ότι
μειώνει την εμφάνιση των ρυτίδων έκφρασης σε
βάθος και αυξάνει την ανάκαμψη της επιδερμίδας,
την ελαστικότητα και την ενυδάτωση. Γι’ αυτό και
εμείς προσθέσαμε θαλάσσιο κολλαγόνο σε αυτό το
ισχυρό συμπλήρωμα.

Τέλος, η βιταμίνη C, συμβάλει στη μείωση της κόπωσης
και συνεισφέρει στoν φυσιολογικό σχηματισμό
κολλαγόνου στο δέρμα. Είναι μια επαναστατική
καινοτομία στην αντιγήρανση και ένα τέλειο
συμπλήρωμα για το firming serum.

Χωρίς άρωμα

Για να ολοκληρώσουμε αυτήν τη σειρά αντιγήρανσης, δημιουργήσαμε
μια κρέμα με περισσότερα από 15 μαλακτικά συστατικά για το δέρμα!
Παρά τα τόσα πολλά ενυδατικά συστατικά, η restoring crème Ένα αντιγηραντικό μείγμα από αιθέριο έλαιο λεβάντας,
αφήνει μια ελαφριά και απαλή αίσθηση πάνω στο δέρμα.
έλαιο petitgrain, έλαιο βασιλικού, έλαιο ευκαλύπτου,
Απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας. έλαιο από φλούδα λάιμ και πορτοκαλιού συμπληρώνουν
την αλόη και συμβάλουν στην αναδόμηση και ανανέωση
Τα ισχυρά βότανα που περιέχει όπως το acai και το ρόδι
του αφυδατωμένου δέρματος.
αφήνουν την επιδερμίδα ενυδατωμένη και απαλή. Το φυτό
Centipeda Cunninghamii, που φύεται στην Αυστραλία,
Πώς σας φαίνεται αυτή σαν τελευταία πινελιά στη
δρα συνεργικά για να ενισχύσει τα οφέλη της αλόης.
διαδικασία της αντιγήρανσης!
Μαζί, αυτά τα συστατικά παρέχουν αποδεδειγμένα
αποτελέσματα στην καταπράυνση του δέρματος, ενώ η
βιταμίνη Β3 και τα παντζάρια χαρίζουν τον τόνο και την
υφή μιας νεανικής εμφάνισης.

Ολοκληρώνοντας αυτό το καταπληκτικό, ενυδατικό προϊόν,
με τη βοήθεια της καινοτομίας και της προηγμένης
τεχνολογίας προσθέσαμε μια νέα ένωση
σακχάρου φυτικής προέλευσης που
βελτιώνει το ενυδατικό φράγμα του
δέρματος.

προηγμένη αντιγήρανση

Συστατικά όπως το σκουαλένιο, οι εστέρες jojoba, τα
γλυκολιπίδια και το κερί μέλισσας έχουν σημαντικές
ενυδατικές ιδιότητες και βοηθούν την restoring crème
να δρα σε όλη την επιδερμίδα.

Οδηγίες: Με βρεγμένα δάχτυλα, κάντε απαλό μασάζ προς τα πάνω και προς
τα έξω με κυκλικές κινήσεις. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για να απομακρύνετε
το make up και καθαρίστε σε βάθος το δέρμα. Σκουπίστε ταμποναριστά με μια
καθαρή πετσέτα.
Προφυλάξεις: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση ερεθισμού
των ματιών, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, διακόψτε τη
χρήση και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Sodium Cocoyl
Glycinate, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Cetearyl Alcohol, Capryloyl
Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Sorbitan Laurate, Pyrus Malus (Apple) Fruit
Extract, Arginine, Diheptyl Succinate, Glycerin, Coco-Glucoside, Tocopherol,
Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol,
Stearic Acid, Hexylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate, Crosspolymer, Polyhydroxystearic Acid, Xanthan Gum, Citric Acid,
Tetrasodium EDTA, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Οδηγίες: Πατήστε την αντλία μια φορά και απλώστε με γρήγορες, αλλά απαλές
κινήσεις σε όλο το πρόσωπο. Για καλύτερα αποτελέσματα, απλώστε ακόμα μια
στρώση στην περιοχή του λαιμού, απλώνοντας προς τα πάνω προς το πηγούνι.
Προφυλάξεις: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση ερεθισμού
των ματιών, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, διακόψτε τη
χρήση και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene Glycol, Glycerin,
1,2-Hexanediol, Yeast Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium
Hyaluronate, Arginine, Tripeptide-1, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Caprooyl
Tetrapeptide-3, Whey Protein, Lactic Acid, Lactose, Hydrogenated Starch
Hydrolysate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid,
Dextran, Ascorbic Acid, Propanediol, Citric Acid, Hydroxyethylcellulose,
Disodium Phosphate, Polysorbate 60, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Οδηγίες: Πατήστε την αντλία μια φορά και κάντε απαλό μασάζ στο πρόσωπο και
στον λαιμό με κυκλικές κινήσεις εφαρμόζοντας προς τα πάνω και προς τα έξω.
Προφυλάξεις: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση ερεθισμού
των ματιών, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει, διακόψτε τη
χρήση και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Οδηγίες: Λαμβάνετε 2 δισκία ημερησίως. Για καλύτερα αποτελέσματα, τα δισκία
να λαμβάνονται τις πρωινές ώρες. Για την προστασία σας, το προϊόν να μην
χρησιμοποιείται εάν η ταινία ασφαλείας κάτω από το καπάκι έχει παραποιηθεί ή
αφαιρεθεί. Φυλάσσεται καλά κλεισμένο σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Διατροφικές Τιμές:
Ημερήσιες δόσεις ανά συσκευασία: 30
Ανά συνιστώμενη ημερήσια δόση: 2 δισκία

προηγμένη αντιγήρανση

Ποσότητα

% Σ.Η.Π.*

Βιταμίνη C

90 mg

112%

Βιοτίνη

30 μg

60%

Μοναδικό Μείγμα αποτελούμενο από:
790 mg
Υδρολυμένο κολλαγόνο θαλάσσιας προέλευσης
Εκχύλισμα σπόρων σίτου, πλούσιο σε κηραμίδια (Triticum aestivum)
Συμπυκνωμένο φρουτοχυμό πεπονιού (Cucumis melo L) (πολτός)
* Σ.Η.Π.: Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα, ** Δεν έχει θεσπισθεί Σ.Η.Π.
Περιέχει ψάρι και εκχύλισμα σίτου.
Για αλλεργιογόνα παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος.

**

Συστατικά: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Isoamyl Laurate,
Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-6
Distearate, Hydroxystearyl Alcohol, Squalane, Beta Vulgaris (Beet) Root
Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Punica Granatum Extract, Centipeda
Cunninghamii Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis
(Orange) Peel Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia
(Lime) Peel Oil, Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) Oil, Eucalytus Globulus
(Eucalyptus) Leaf Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Origanum Marjorana
(Marjoram) Leaf Oil, Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium Hyaluronate, Arginine,
Hydrolyzed Jojoba Esters, Beta-Glucan, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol,
Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Glycosphingolipids and Glycolipids,
Polyacrylate Crosspolymer-6, Polyglyceryl-3 Beeswax, Niacinamide,
Cocoglyceride, Hydrolyzed Corn Starch, Hydroxystearyl Glucoside, Butylene
Glycol, Cetyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic
Acid, Lactic Acid, Linolenic Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid,
Pentylene Glycol, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl Phosphate,
Glycerin, Oleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, t-Butyl Alcohol,
p-Anisic Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Limonene, Linalool,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

