
• A Lecitina é um excelente emoliente que 
aumenta a suavidade da pele;

• O Óleo de Borragem fornece o Ácido 
Linoléico que ajuda a hidratar a pele;

• Bisabolol é um ingrediente natural, que 
suaviza a pele com um ligeiro aroma a 
citrino. Indicado para peles sensíveis;

• Triglicérido Caprílico/Cáprico emolien-
te natural do Óleo de Coco que hidrata a 
pele sem a sensação gordurosa de alguns 
óleos;

• O Óleo de Soja é um hidratante com 
propriedades antioxidantes.

Estes ingredientes naturais combina-
dos com os mais puros humectantes e 
emulsionantes tornam este produto num 
dos mais versáteis até hoje criados na 
cosmética.

INGREDIENTES
Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cyclomethicone, Tocopheryl Acetate, 
Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Aloe 
Barbadensis Extract, Bisabolol, Tocopherol, 
Lecithin, Borage (Borago Officinalis) 
Seed Oil, Soybean (Glycine Soja) Oil, 
Methylparaben, Propylparaben, Perfume.

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 30ml.

Cód.: 187

Forever Alpha-E Factor®

O sérum nutritivo Forever Alpha-E Factor é 
um agente resplandecente, pois tem a capaci-
dade de dar à pele um aspecto eternamente jo-
vem. É um fluido emoliente que protege a pele 
das agressões do meio ambiente, hidratando-a, 
dando-lhe um aspecto uniforme e juvenil. Este 
fluido emoliente, é enriquecido com vitaminas 
A, C e E, Óleo de Borragem e Bisabolol. Es-
tes componentes antioxidantes combatem os 
radicais livres causadores do envelhecimento 
precoce da pele. Saliente-se que 80% dos danos 
da pele são causados pelos radicais livres. Alia-
do a estes componentes, o sérum tem ainda na 
sua composição o gel de Aloe Vera estabilizado 
com todos os seus benefícios.

Estes ingredientes, tornam o Forever Alpha- E, 
num produto único e insubstituível.

As propriedades dos seus ingredientes são:
• A Vitamina E (como Tocoferol e Acetato 

de Tocoferil) – a vitamina da pele – é 
um antioxidante que protege a pele dos 
radicais livres, amacia e hidrata;

• A Vitamina A (como Palmitato de 
Retinil) é um poderoso antioxidante, que 
aumenta a elasticidade da pele, hidrata e 
reduz a escamação da pele;

• A Vitamina C (como Ascorbil Palmita-
to), também é um antioxidante responsá-
vel pela elasticidade. Ajuda na renovação 
dos tecidos;

PONTOS-CHAVE

•Excelente combinação de antioxidantes

•Promove a elasticidade da pele

•Normaliza e equilibra a pele seca

•Indicado para as peles mais sensíveis

•Ideal para qualquer situação em que 

 a pele necessita da aplicação tópica

 de antioxidantes naturais

MODO DE USAR
Aplique algumas gotas no rosto e pescoço 
e espalhe gentilmente com as pontas dos 
dedos. Para melhores resultados aplique 
também o Forever Alluring Eyes seguido do 
Creme Anti-Rugas R3 Factor, da Loção Re-
afirmante ou do Creme de Noite dependen-
do da altura do dia, em que for aplicado.
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