Hydrating Serum
#618

PIELĘGNACJA SKÓRY
W SKRÓCIE
• Szybko się wchłania w zewnętrzne warstwy skóry
• Zwiększa jędrny wygląd skóry i wygładza jej ton
• Zwiększa nawodnienie skóry
• Chroni przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi
• Pomaga zmniejszyć widoczność zmarszczek
• Zwiększa efektywność kremów nawilżających
Forever
Odpowiednie dla wegetarian

Odpowiednie dla wegan

OPAKOWANIE
50 ml

Nawadniająca moc czterech rodzajów kwasu hialuronowego
Nasza skóra jest codziennie wystawiona na negatywne czynniki zewnętrzne,
które mogą ją wysuszać i przyspieszać jej starzenie. Aby zachować młody,
jędrny i promienny wygląd skóry, uzupełnij swój codzienny program pielęgnacyjny o potężną dawkę nawodnienia z hydrating serum od Forever. Nie tylko
otuli ono Twoją skórę jedwabistym welonem nawilżenia, ale i znacząco wzmocni
dobroczynne działanie Twojego ulubionego kremu nawilżającego Forever.
Moc hydrating serum wypływa z czterech rodzajów kwasu hialuronowego,
z których każdy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania nawodnienia skóry.
Kwas hialuronowy to substancja intensywnie nawilżająca skórę, która utrzymuje
tysiąc razy więcej wody niż sama waży. Razem, wszystkie cztery rodzaje uzupełniają wodę na powierzchni skóry i utrzymują nawilżenie wewnątrz, jednocześnie
wspierając elastyczność, czego efektem jest widoczna jędrność skóry.
• Wysokocząsteczkowy hialuronian sodu tworzy filtr ochronny na powierzchni
skóry, zmniejszając utratę wody od środka, jednocześnie zapewniając 24-godzinne nawilżenie i wsparcie przeciw negatywnym czynnikom zewnętrznym.
• Hialuronian sodu utrzymuje wodę na powierzchni skóry.
• Szybko wchłaniający się hialuronian sodu jest „spijany” przez skórę, wyśmienicie ją nawadniając.
• Niskocząsteczkowy hialuronian sodu jest błyskawicznie wchłaniany przez
górne warstwy skóry, nawadniając i ożywiając ją od środka.
Do kwasu hialuronowego dodaliśmy składniki z całego świata, od Afryki Subsaharyjskiej po Azję. Jest wśród nich trzęsak morszczynowaty, zwany śnieżnym
grzybem, kwasy tłuszczowe z kokosów, miękkie masło shea, jak również składniki walczące z wolnymi rodnikami, takie jaki oliwka, biała herbata i kora mimozy.
Do receptury dodaliśmy także tamaryndowiec, o którym wiadomo, że zwiększa
nawodnienie, wspiera elastyczność i gładkość skóry oraz zmniejsza jej szorstkość.
Hydrating serum stanowi część naszej linii Targeted, do spersonalizowanej
pielęgnacji skóry. Łatwo się nakłada, szybko wchłania i jest niezwykle lekkie.
Pomoże Twojej skórze zachować jędrność i nawodnienie, jednocześnie zmniejszając widoczność zmarszczek i zapewniając ochronę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi.
Aby uzyskać optymalne efekty, umyj i osusz skórę, nałóż hydrating serum,
a następnie ulubiony krem nawilżający. Serum jest wszechstronne i skuteczne –
na tyle lekkie, że można je stosować zarówno pod makijaż, krem nawilżający,
jak i krem przeciwsłoneczny.
Stosuj serum rano i wieczorem, aby nawodnić skórę i tym samym ożywić ją oraz
nadać jej młodzieńczy, promienny wygląd.

SPOSÓB UŻYCIA
Aby nawodnić skórę, wyciśnij 1-2 porcje serum na
opuszki palców i delikatnie wmasuj w twarz i szyję.
Następnie nałóż ulubiony krem nawilżający od
Forever.

CERTYFIKATY
Cruelty Free, IASC, Koszerność, Halal

SKŁADNIKI
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera
Gel), Aqua, Propanediol, Cocoglycerides, Propylheptyl
Caprylate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter,
Coconut Alkanes, Cetearyl Alcohol, C12-16 Alcohols,
Tremella Fuciformis Extract, Camellia Sinensis Leaf
Extract, Mimosa Tenuiflora Bark Extract, Tamarindus
Indica Seed Polysaccharide, Caprylyl Glycol, Lauroyl
Lysine, Palmitic Acid, Hydrogenated Lecithin, Cetyl
Palmitate, Sorbitan Palmitate, Coco-Caprylate/
Caprate, Sorbitan Oleate, Gluconolactone, Sodium
Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate,
Sodium Ascorbyl Phosphate, Sodium Hyaluronate
Crosspolymer, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate,
Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Pentylene
Glycol, Maltodextrin, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin,
Tocopherol, Parfum, Linalool, Limonene, Geraniol,
Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol, Chlorphenesin,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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