
1. Urzàdê ze swojà strukturà „Klinik´ 
Pi´knoÊci”

Aloesowy Zestaw Tonizujàcy, Aloe Fleur de 

Jouvence i Sonya Glamour Showcase to 

doskona∏e „narz´dzia” fantastycznej zabawy!

2. Zrób porzàdek w kosmetyczce

Zastàp stare kosmetyki nowymi, wzbogacajàc 

zawartoÊç kosmetyczki nowymi kolorami  

Sonya Colour Collection. Wypróbuj nowy od

cieƒ szminki, cienia do powiek i ró˝u. W 2010 

roku poka˝ Êwiatu swoje nowe oblicze, 

eksperymentujàc z barwami makija˝u!

3. Zadbaj o skór´ z Aloe Fleur de Jouvence

Obiecaj sobie – i dotrzymaj tej obietnicy! – ˝e 

b´dziesz u˝ywaç zestawu Aloe Fleur de Jou

vence do codziennej piel´gnacji twarzy oraz 

˝e dwa razy w tygodniu b´dziesz stosowaç 

maseczk´ Fleur de Jouvence. Rezultaty b´dà 

olÊniewajàce!

4. Wypróbuj ró˝ne produkty piel´gnacyjne FLP

Wypróbuj nasz niezwykle popularny R 3 Factor, któ

ry pomaga utrzymaç w∏aÊciwà tonacj´, tekstur´  

i mi´kkoÊç skóry. Forever Epiblanc delikatnie wy

równuje koloryt skóry i rozjaÊnia cer´. Natomiast 

AlphaE Factor to antyutleniajàce serum stworzo

ne do walki z negatywnym dzia∏aniem wolnych rodników. Ka˝dy  

z tych produktów przyniesie twojej skórze niesamowite korzyÊci!

5. U˝ywaj Forever Alluring Eyes

Aby zredukowaç opuchlizn´ oraz zmarszczki wokó∏ oczu, 

wklepuj ten delikatny krem codziennie – dwa razy dziennie! 

B´dziesz zdumiona efektami dzia∏ania zawartoÊci tej nie

wielkiej tubki!

6. Zrelaksuj si´ z naszymi produktami do kàpieli

Forever Aloe Scrub, Aloesowy ̊ el do Kàpie

li i myjka loofah powinny mieç sta∏e miej

sce na pó∏ce w twojej ∏azience. Korzystaj  

z tych produktów zawsze, kiedy si´ kàpiesz 

lub bierzesz prysznic, a twoja skóra b´dzie 

promienia∏a pi´knym, zdrowym wyglàdem.

7. Nawil˝aj, nawil˝aj, nawil˝aj

Nigdy doÊç tych s∏ów. Zadbaj o swoje cia∏o od 

stóp do g∏ów, nawil˝ajàc je dwa razy dziennie 

jednym z balsamów FLP – Aloesowà Emulsjà 

Nawil˝ajàcà lub Emulsjà Aloesowà.

8. Przywróç swojej skórze mi´kkoÊç i g∏adkoÊç, 
stosujàc maseczk´ Forever Marine Mask

Nak∏adaj t´ g∏´boko wnikajàcà w skór´ maseczk´ co naj

mniej dwa razy w tygodniu dla b∏yskawicznego odÊwie

˝enia cery. Forever Marine Mask g∏´boko oczyszcza i nawil

˝a skór´, sprawiajàc, ˝e jest ona Êwie˝sza i odm∏odzona.

9. Odpr´˝ cia∏o i umys∏ korzystajàc,  
z Aloesowej Emulsji Rozgrzewajàcej

Emulsja ta doskonale ∏agodzi stres i napi´cia, 

jakie mo˝esz odczuwaç. Po d∏ugim, aktyw

nym dniu chwyç tubk´ Aloesowej Emulsji Roz

grzewajàcej i przynieÊ ulg´ obola∏ym mi´Ê

niom. Ten wspania∏y produkt sprawdza si´ 

doskonale tak˝e jako balsam do masa˝u.

10. Zadbaj o zdrowie w∏osów

W∏osy, które sà mi´kkie, lÊniàce  

i ∏atwo si´ uk∏adajà – taki efekt 

uzyskasz dzi´ki produktom do 

piel´gnacji w∏osów Forever  

Living Products. 

Sà to:  

Szampon AloeJojoba

Od˝ywka do w∏osów AloeJojoba

Forever Aloe Styling Gel

Forever Aloe ProSet

Dzi´ki takiemu programowi piel´gnacji cery jesteÊ 
gotowa, by radoÊnie wkroczyç w nowy 2010 rok, 
czujàc si´ i wyglàdajàc po prostu fantastycznie!

Pi´kniejsza Ty w 2010 !
Koniec ze starà rutynà – wiwat nowa!  
Zacznij Nowy Rok, korzystajàc  
z poni˝szych dziesi´ciu fantastycznych 
podpowiedzi, które pomogà Ci osiàgnàç 
w 2010 roku cudowny wyglàd i jeszcze 

lepsze samopoczucie!


