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Forever Alluring Eyes®

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera 
Gel), Water, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Jojoba Esters, Glycerin, Cetearyl Gluco-
side, Kaolin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclomethi-
cone, Squalane, Dimethicone, PEG-20 
Methyl Glucose Sesquistearate, Dimethi-
cone Copolyol, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Sodium Hyaluronate, Bisabolol, Sodium 
PCA, Tocopherol (Vitamin E Natural), 
Hydrated Silica, Titanium Dioxide, 
Polyhydroxystearic Acid, Silica, Alumina, 
Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Methylpara-
ben, Propylparaben, Disodium EDTA, 
Perfume.

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 28,3g.

MODO DE USAR
Aplicar com ligeiros batimentos e espalhar 
suavemente em volta dos olhos.

PONTOS-CHAVE

• Reduz o aparecimento de rídulas e  

rugas

• Enriquece a zona dos olhos com  

Vitamina E e agentes hidratantes

• Reduz o aparecimento de olheiras

 e “papos” nos olhos

O Alluring Eyes é um creme revitalizan-
te e reparador para o contorno dos olhos, 
formulado para reduzir o aparecimento de 
rídulas (rugas finas), rugas, olheiras e para 
enriquecer a pele da zona dos olhos de nu-
trientes que geralmente estão em défice. É 
desenvolvido com base em tecnologias ultra 
modernas e os melhores ingredientes natu-
rais, de forma a melhorar a elasticidade e a 
suavidade desta zona tão sensível do rosto.

As propriedades dos seus ingredientes:
•O Gel de Aloe Vera Estabilizado, um 
agente hidratante e emoliente;
•O Triglicérido Caprílico/Cáprico emolien-
te natural do Óleo de Coco que hidrata a pele 
sem a sensação gordurosa de alguns óleos;
•Ésteres de Jojoba emoliente elaborado a 
partir do Óleo de Jojoba. Dá uma consis-
tência fina e suave ao creme. É hidratante;
•A Glicerina é um humectante que man-
tém a pele hidratada;
•O Esqualeno actua como emoliente, nu-
tre, hidrata e minimiza o aparecimento de 
linhas finas;
•O Hialuronato de Sódio é um excelente hu-
mectante devido à sua afinidade com a água, 
minimiza o aparecimento de linhas, olheiras e 
inchaço da pele pois promove a elasticidade;
•Tocoferol uma boa fonte de Vitamina E 
que ajuda a suavizar e hidratar a pele.
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