Starostlivosť o
pokožku

Aloe Fleur de Jouvence™
Už po stáročia mnohé civilizácie používajú
čisté, svieže aloe vera, ktoré pomáha, aby
pokožka vyzerala zdravo, mlado a krásne.
Napríklad Egypťania, známi pre svoje neustále
hľadanie fyzickej krásy, ktorú stelesňovala
Kleopatra, používali aloe vera pre jej hydratačné
vlastnosti v snahe uchovať si mladistvý vzhľad.
Firma Forever Living Products využila všetku
silu tejto účinnej rastliny v jednej z najlepších
dostupných súprav pre starostlivosť o pokožku.
Aloe Fleur de Jouvence („kvet mladosti“)
je jedna z najúčinnejších kozmetických
súprav, aké kedy boli vytvorené. Je to
kolekcia šiestich vynikajúcich komponentov
- každý bol navrhnutý špeciálne tak, aby
spĺňal svoju určenú úlohu v kompletnom
režime starostlivosti o pleť. Forever Living
Products v snahe spojiť tradičnú múdrosť
a vedecké poznatky modernej dermatológie
nešetrila na nákladoch na výskum a vývoj
vynikajúcich výrobkov. Kolekcia výrobkov
je spolu so zrkadlom, lyžičkou na miešanie
a štetcom na nanášanie prípravku na pleť,
uložená v nadčasovo elegantnej kazete. Aj keď
je možné kúpiť každý komponent samostatne
na jej dopĺňanie, najlepšie výsledky dosiahnete
súčasným kombinovaným používaním
všetkých komponentov. Každý výrobok
v Aloe Fleur de Jouvence bol vyvinutý s
veľkou starostlivosťou a pozornosťou ku
každodenným potrebám vašej pokožky. Do
čistého stabilizovaného aloe vera gélu sme
pridali unikátne prírodné bunkové substancie
- hydrolyzovaný elastín a kolagén, spolu s

výnimočnými zvlhčovačmi a emulgátormi.
Takto sa vytvoril jedinečný rad výrobkov pre
starostlivosť o pleť, ktoré napomáhajú čeliť
hrozbe času, počasiu a nepriaznivému vplyvu
prostredia. Preventívny a obnovovací program
Aloe Fleur de Jouvence ponúka režim dennej
starostlivosti o pleť tak, aby umožnil vyniknúť
prirodzeným vlastnostiam mladistvej pokožky,
jej energii, sviežosti a lesku. Používanie aloe
vera bolo pre pleť vždy prospešné. Teraz sa
môžete ešte viac rozmaznávať s Aloe Fleur de
Jouvence od Forever Living Products!
POKYNY:
• Dvakrát denne si očistite pokožku pomocou
pleťového mlieka Aloe Cleanser.
• Dvakrát denne tonizujte a osviežte pokožku
pomocou Rehydrating Toner.
• 2-3 krát do týždňa si doprajte rozjasňujúcu
pleťovú masku namiešanú z Mask Powder a
Aloe Activator.
• Každý večer aplikujte nočný krém
Recovering Night Creme.
• Každý deň aplikujte spevňujúci krém
Firming Day Lotion.

DÔLEŽITÉ:
• VYHNITE SA KONTAKTU S OČAMI.
• PRI ALERGICKEJ REAKCII SI OKAMŽITE
OPLÁCHNITE TVÁR TEPLOU VODOU.
• USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.
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Kolekcia Aloe Fleur de Jouvence
obsahuje:
•Aloe Cleanser (Obj. č. 339)
•Rehydrating Toner (Obj. č. 338)
•Firming Day Lotion (Obj. č. 340)
•Recovering Night Creme (Obj. č. 342)
•Mask Powder (Obj. č. 341)
•Aloe Activator (Obj. č. 343)
•aplikačný štetec, lyžička a miska na
miešanie
Uvedené produkty sa predávajú aj
samostatne.
PRODUKT #337 (kolekcia)

Starostlivosť o
pokožku

Použitie Aloe Fleur de Jouvence™
Kolekcia Aloe Fleur de Jouvence vám ponúka
všetky produkty nášho regeneračného režimu
spolu s brožúrkou o spôsobe ich použitia. Toto
zhrnutie celého postupu vám ukáže, ako používať
každý z týchto šiestich produktov.
1. krok
Čistenie pleti
Aloe Cleanser je prvým krokom k dosiahnutiu
krásnej a bezchybnej pleti. Každé ráno a večer si
vmasírujte Aloe Cleanser do pokožky tváre a krku.
Potom jemne odstráňte pomocou navlhčeného
vatového tampónika.
2. krok
Tónovanie pleti
Rehydrating Toner bez alkoholu obsahuje aloe
vera, kolagén a alantoín pre jemné tónovanie
pleti. Toner aplikujte na pleť pomocou vatového
tampónu každé ráno a večer.
3. krok
Zvlhčovanie pleti (ráno)
Firming Day Lotion je hydratačný krém, ktorý
pomáha pleti udržiavať zdravý a svieži vzhľad.
Jemne ho vmasírujte do pokožky v oblasti tváre
a krku. Je taktiež vynikajúcim podkladom pre
líčenie s kozmetikou Sonya Colour Collection.
4. krok
Zvlhčovanie pleti (večer)
Recovering Night Creme je nočný krém, ktorý
zvlhčuje, upokojuje a regeneruje vašu pleť počas
spánku. Každý večer pred spaním po vyčistení
pleti aplikujte krém na pleť v oblasti tváre a krku.

Použitie Mask Powder a Aloe Activator.
Použitie pleťovej masky sa odporúča 2-3
krát do týždňa na vyhladenie, vyčistenie,
napnutie a oživenie pleti. Aloe Activator
je skvelým zvlhčovacím prostriedkom a
ideálnym spoločníkom pre kombináciu s
pleťovou maskou Mask Powder. Aloe
Activator je taktiež mimoriadne efektívny
na vyčistenie, osvieženie a spevnenie pleti.
Jednu lyžičku masky Mask Powder miešajte
v mištičke s jednou lyžičkou Aloe Activator,
až kým zmes nedosiahne konzistenciu krému.
S použitím priloženého kozmetického štetca
aplikujte jemnú vrstvu rovnakej hrúbky na
pleť (vyhnite sa oblasti okolo očí). Začnite
dolu na krku a postupne rozotierajte masku
aj na tvár. Ľahnite si, uvolnite sa a nehýbte
tvárou po dobu asi 30 minút.
Masku odstráňte jej zmäkčením pomocou
teplého, vlhkého uteráka. Potom tvár a krk
jemne opláchnite teplou vodou. Vatovým
tampónikom naneste a votrite do pleti
Rehydrating Toner a potom aplikujte
hydratačný krém.

