
R3 Factor®

Pomôžte svojej pokožke UDRŽAŤ (RETAIN) 
jej prirodzenú vlhkosť, OBNOVIŤ (RESTORE) 
jej pružnosť a OŽIVIŤ (RENEW) jej vzhľad 
pomocou ochranného pleťového krému Forever 
R3 Factor Skin Defense Cream - bohatou kom-
bináciou stabilizovaného aloe vera gélu, rozpust-
ného kolagénu a alfahydroxykyselín, posilnenou 
vitamínmi A a E, ktoré sú pre zdravú pokožku 
životne dôležité. Vitamín E je silný antioxidant, 
zatiaľ čo vitamín A napomáha pri udržiavaní 
zdravej pokožky a je tiež účinný pri rôznych prob-
lémoch pokožky. 

Alfahydroxykyseliny (AHA) pochádzajú z prí-
rodných rastlinných zdrojov a nazývame ich aj 
ovocné kyseliny. Kyselina glykolová je výťažkom 
z cukrovej trstiny, kyselina citrónová pochádza z 
citrusového ovocia, kyselina vínna sa nachádza v 
hrozne a kyselina jablčná v jablkách. Spolu tieto 
ovocné kyseliny pôsobia ako „odlupovače“, ktoré 
uvoľňujú odumreté bunky z povrchu pokožky 
tým, že rozpúšťajú prirodzené látky podobné 
lepidlu, ktoré zabraňujú uvoľňovaniu odumretých 
buniek. Tieto bunky v suchej a šupinatej podobe 
nechránia spoľahlivo pred stratou vlhkosti a navy-
še vytvárajú bariéru pre zvlhčujúce krémy. Tým, 
že sa zbavíme týchto odumretých buniek, sprí-
stupníme mladé bunky obnovovaciemu procesu 
pokožky. Keďže kompletný obnovovací cyklus 
pokožky trvá 21 až 28 dní, približne rovnako 
dlhý čas je potrebné poskytnúť prípravku R3 
Factor, aby sa jeho účinky plne prejavili. Krémy s 
ovocnými kyselinami sú dôležité činitele starostli-

vosti o pleť. Vďaka spojeniu AHA s upokojujúcim 
účinkom aloe je R3 Factor Skin Defense Creme 
veľmi účinným spojencom pri zvládaní škodlivých 
účinkov času a pri udržiavaní mladistvého vzhľadu 
pokožky. 

Z L O Ž E N I E : 
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera 
Gel - 35,2% hmotnostných), Water, Butylene 
Glycol, Squalane, Methyl Gluceth-20, Cetyl 
Dimethicone, Apricot (Prunus Armeniaca) 
Kernel Oil, Glyceryl Stearate, Polyacrylamide, 
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Tocopheryl 
Linoleate, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl 
Acetate, Glycolic Acid, Sugar Cane (Saccharum 
Officinarum) Extract, Lemon (Citrus Medica 
Limonum) Extract, Apple (Pyrus Malus) Extract, 
Green Tea (Camellia Sinensis) Extract, Retinyl 
Palmitate, Soluble Collagen, PEG-100 Stearate, 
Ascorbic Acid, Triethanolamine, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

O B S A H : 
56.7 g

NÁVOD NA POUŽITIE: 
Aplikujte na vyčistenú tvár, krk a ďalšie oblasti 
podľa potreby. Na dosiahnutie najlepších výsled-
kov používajte ráno i večer. Po jeho použití 
môžete počas dňa aplikovať Firming Foundation 
Lotion, prípadne aj make-up, alebo na noc krém 
Recovering Night Creme. (Pozrite časť Aloe Fleur 
de Jouvence.) 
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•	 pomáha	udržiavať	zdravú	farbu,	
štruktúru a povrch pokožky

•	 taktiež	obnovuje	a	oživuje	pokožku

PRODUKT #69
®

Starostlivosť o 
pokožku  


