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Męska rzecz: 
pielęgnacja skóry

Ważna data!
23 czerwca
Dzień 
Ojca

Oczyszczanie i kontrola sebum
Oczyszczanie i kontrola sebum to jedne z kluczowych elementów 
pielęgnacji męskiej skóry twarzy. Ma ona większą niż kobieca ten-
dencję do wydzielania sebum, a także większe pory. Jeżeli twarz 
nie jest prawidłowo oczyszczana, pory blokują się, co może pro-
wadzić do powstawania problemów skórnych. Dlatego panom 

bardzo przydadzą się produkty z zestawu Aloe Fleur de 
Jouvence. Rano i wieczorem należy używać Mleczka 
Oczyszczająco-Złuszczającego, a oprócz tego, co kilka 
dni warto zastosować maseczkę głęboko-oczysz-

czającą, przygotowaną z Aktywatora 
Aloesowego i Nośnika pudrowego. Na 
półce z męskimi kosmetykami oczyszcza-
jącymi nie może też zabraknąć  
Forever Aloe Scrub – należy 
go nakładać raz na tydzień, by 
usunąć martwe komórki zro-
gowaciałego naskórka.

Czasy, kiedy na łazienkowych półkach niepodzielnie królowały damskie kosmetyki, a pianka i maszynka 
do golenia nieśmiało kryły się w kącie, bezpowrotnie minęły. Mężczyźni coraz bardziej dbają o siebie  
i swój wygląd, a w ofercie FLP znajdują się produkty, które wspaniale zatroszczą się o ich skórę!

Odżywianie i nawilżanie
Choć męska skóra wydziela więcej sebum, wymaga 
odpowiedniego odżywienia, jest bowiem dość po-
datna na wysuszenie – choćby z powodu regularne-
go golenia. Kiedy brak jej odpowiedniego nawilżenia, 
będzie ściągnięta i sucha. Tonik Nawilżający z zesta-
wu FdJ, nałożony na oczyszczoną skórę, przywróci jej 

odpowiednie pH, zrównoważy wydziela-
nie sebum i zmniejszy pory. Dopełnieniem 
będzie beztłuszczowa Galaretka Aloe Vera, która 
nawilży skórę. Dla cery ze skłonnością do trądzi-
ku doskonałym produktem jest Krem  
Aloesowo-Propolisowy, unikalny pro-
dukt, o wyjątkowych właściwościach na-
wilżająco-zmiękczających, odżywczych 
i regenerujących, które uzyskano przez 
połączenie naturalnie stabilizowanego 
miąższu aloesowego z propolisem. Do-

datkowo w składzie tego kremu znajduje się wy-
ciąg z rumianku, żywokost oraz naturalne witaminy 
A i E. Jeszcze tylko Aloe Lips na usta, by zachować 

ich miękkość i zapobiec 
pierzchnięciu.
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Pamiętaj, że 1-go czerwca swoje święto 
obchodzą wszyscy milusińscy! Pozwól, 
by na jeden dzień kontrolę przejęły dzie-

Ochrona przeciwsłoneczna
Promienie UV przyspieszają starzenie i pogarszają stan 
skóry. Aloe Sunscreen Spray ma SPF 30, jest wodood-
porny, a dzięki formie sprayu bardzo poręczny w użyciu. 
Pomoże zapobiec poparzeniom słonecznym i powstawa-
niu przebarwień na skórze.

Po goleniu
Golenie może podrażniać skórę – dlatego nic nie zastą-
pi Gentleman’s Pride! Głównym składnikiem tej emul-
sji po goleniu jest czysty miąższ aloesowy, który łagodzi 
podrażnienia, pielęgnując przy tym skórę i chroniąc ją 
przed szkodliwymi wpływami środowiska zewnętrzne-
go. Skóra jest gładka, prawidłowo nawilżona i przyjem-
na w dotyku.

Zapach pod kontrolą
Mężczyźni z reguły pocą się mocniej od kobiet, ponie-
waż mają większe i bardziej aktywne gruczoły potowe. 
Dezodorant Aloe Ever-Shield pozwala zachować uczucie 
świeżości przez cały dzień, a przy tym nie zawiera szkod-

liwych soli aluminium. Perfumy 25th Edtion 
for Men, stworzone specjalnie dla Forever 
Living Products, są odpowiednie zarówno 
na wielkie wyjście, jak i na co dzień. Zmysłowo łączą 
nuty owocowe i ziołowe z aromatami drzewnymi,  
by otoczyć dżentelmenów Forever obłokiem urzeka-
jącego zapachu.


