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R3 Factor®
Μπορείτε να βοηθήσετε την επιδερμίδα
σας να ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ τη φυσική της
υγρασία, να ΑΠOΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ την
ελαστικότητά της και να ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ την
εμφάνισή της, με την Forever R3 Factor
Skin Defense Crème (Κρέμα Άμυνας της
Επιδερμίδας). Είναι ένας πλούσιος
συνδυασμός Σταθεροποιημένου Ζελέ Αλόης
Βέρα, Διαλυτού Κολλαγόνου και ΆλφαΥδροξυλικών Oξέων, ενισχυμένος με βιταμίνες Α και Ε, που είναι ζωτικής σημασίας
για ένα υγιές δέρμα.
Η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό, ενώ η βιταμίνη Α βοηθά
στη διατήρηση του υγιούς δέρματος και
είναι ευεργετική σε πολλές περιπτώσεις
που αφορούν το δέρμα.
Τα Oξέα Άλφα Υδροξύ (ΑΗΑ) προέρχονται
από φυσικές φυτικές πηγές, γι’ αυτό
ονομάζονται και Oξέα Φρούτων.
Αυτά τα Oξέα Φρούτων μαζί, δρούν
απολεπιστικά και απομακρύνουν τα νεκρά
κύτταρα από την επιφάνεια της
επιδερμίδας, διαλύοντας τις ουσίες με την
κολλώδη μορφή, που κρατούν τα νεκρά
κύτταρα στην επιδερμίδα. Τα κύτταρα
αυτά είναι εμπόδιο για τις ενυδατικές
κρέμες και η ομαλή απελευθέρωση από
αυτά, σημαίνει ότι έρχονται στην επιφάνεια
νεότερα κύτταρα. Δεδομένου ότι απαιτούνται 21-28 ημέρες για να ολοκληρωθεί ένας
πλήρης κύκλος ανανέωσης της επιδερμίδας, πρέπει να αφήσετε να περάσει αυτό το
διάστημα, μέχρι να μπορέσετε να απολαύσετε τα πλήρη ευεργετικά αποτελέσματα του R3 Factor.

Kάποιοι έχουν αποκαλέσει τις κρέμες με
Oξέα Φρούτων τους πιο σημαντικούς
παράγοντες περιποίησης της επιδερμίδας
της δεκαετίας αυτής. Συνδυάζοντας τα
ΑΗΑ με την καταπραϋντική Αλόη, η R3
Factor Skin Defense Crème προσφέρει μια
πρώτη γραμμή άμυνας στον αγώνα ενάντια
στα επιβαρυντικά αποτελέσματα του
χρόνου, για να διατηρήσετε τη νεανική
εμφάνισή σας.

βράδυ. Μπορείτε να συνεχίσετε με Firming
Foundation Lotion (Κρέμα Ημέρας
Σύσφιγξης) ή με την Recovering Night
Crème (Επανορθωτική Κρέμα Νύκτας) τη
νύκτα, εάν επιθυμείτε. (Δείτε το τμήμα που
αναφέρεται στο Aloe Fleur de Jouvence).

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera
Gel), Water, Butylene Glycol, Squalane,
Methyl Gluceth-20, Cetyl Dimethicone,
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil,
Glyceryl Stearate, Polyacrylamide, C13-14
Isoparaffin, Laureth-7, Tocopheryl
Linoleate, Sodium Hyaluronate,
Tocopheryl Acetate, Glycolic Acid,
Saccharum Officinarum (Sugar Cane)
Extract, Citrus Medica Limonum (Lemon)
Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Extract,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Retinyl
Palmitate, Soluble Collagen, PEG-100
Stearate, Ascorbic Acid, Triethanolamine,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Fragrance.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
2 oz (56,7 g).

• Συμβάλλει στη διατήρηση ενός
υγιούς χρώματος, υφής και αίσθησης της επιδερμίδας

• Διατηρεί, αποκαθιστά και

OΔΗΓΙΕΣ
Αφού κάνετε τον καθαρισμό, απλώστε το R3
Factor στο πρόσωπο, το λαιμό και σε άλλες
περιοχές όπου χρειάζεται. Για καλύτερα
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το πρωί και
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ανανεώνει την επιδερμίδα σας
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