Pielęgnacja skóry
z mocą aloesu
Forever Living oferuje trzy skuteczne linie produktów pielęgnacyjnych,
które łączą to, co najlepsze w naturze i nauce. Efektem jest
zaawansowana pielęgnacja skóry, którą możesz spersonalizować,
dostosowując do swoich indywidualnych potrzeb.
Skorzystaj z poniższych informacji, aby spersonalizować swój program
pielęgnacyjny i osiągnąć upragnione efekty.

infinite by Forever™

Wyższy poziom pielęgnacji przeciwstarzeniowej
infinite by Forever ™ to kompleksowy program pielęgnacji
przeciwstarzeniowej, który łączy czysty aloes z efektywnymi substancjami
roślinnymi i naukowo sprawdzonymi składnikami, by walczyć z oznakami
starzenia i przywracać młodzieńczy blask.

Kluczowe atuty

Dla kogo?

Przywrócenie skórze nawilżenia,
zmniejszenie widoczności zmarszczek,
wsparcie prawidłowego poziomu kolagenu i
ochrona przed środowiskowymi czynnikami
stresogennymi, które przyspieszają
starzenie. Produkty działają synergicznie,
tworząc program, który walczy z oznakami
starzenia od wewnątrz i od zewnątrz.

infinite by Forever™ jest stworzony dla osób,
które poważnie podchodzą do pielęgnacji
anti-ageing. Jeśli zaczynasz dostrzegać
oznaki starzenia skóry lub chcesz ją uchronić
przed czynnikami środowiskowymi, które
przyspieszają starzenie, to idealny program
dla Ciebie.

Produkty:
infinite by Forever ™ firming serum, infinite by Forever ™
hydrating cleanser, infinite by Forever ™ firming complex,
infinite by Forever ™ restoring crème

Sonya™ daily skincare system

Kojący program na żelowej bazie
dla wszystkich rodzajów cery
Program Sonya™ daily skincare od Forever został opracowany
z myślą o cerze tłustej, mieszanej lub jednocześnie tłustej i suchej,
by zapewnić jej codzienną pielęgnację, która przywróci
jej prawidłowe nawilżenie i równowagę.

Kluczowe atuty

Dla kogo?

Oparte na technologii żelowej produkty
Sonya™ są lekkie, odświeżające i szybko
się wchłaniają, przywracając mieszanej
cerze równowagę i spójność. Sonya™ łączy
aloes z innymi efektywnymi składnikami,
by oczyszczać, rozświetlać, nawilżać
oraz poprawiać cerę. Dzięki temu skóra
jest odświeżona, odmłodzona i wygląda
świetnie.

Każda osoba, która poszukuje
kompleksowego, codziennego programu,
by uporać się ze sprzecznościami cery
mieszanej, pokocha Sonya™ daily skincare.
Jeśli Twoja cera zmienia się z porami roku
i oscyluje między suchością w jednych
miejscach, a nadmiarem sebum w innych,
sięgnij po ten zestaw, by nadać skórze
piękny wygląd.

Produkty:
Sonya™ refining gel mask, Sonya™ refreshing gel cleanser,
Sonya™ illuminating gel, Sonya™ soothing gel moisturizer

Forever targeted skincare

Personalizacja pielęgnacji
Bądź najlepszą wersją siebie. Produkty z serii Targeted pozwalają
spersonalizować i wzmocnić zabiegi pielęgnacyjne. Odpowiadają one
na konkretne potrzeby skóry, byś mogła skupić się na obszarach,
które są dla Ciebie najważniejsze.

Kluczowe atuty

Dla kogo?

Każdy produkt z serii Targeted od Forever
został opracowany z myślą o konkretnej
potrzebie skóry. Niezależnie od tego,
czy chcesz dodatkowo nawodnić skórę,
wyrównać jej koloryt, rozjaśnić cienie pod
oczami, czy szukasz kremu nawilżającego
z filtrem ochronnym – w serii Targeted
znajdziesz coś dla siebie.

Czy oprócz codziennej pielęgnacji, niektóre
obszary Twojej skóry wymagają dodatkowej
uwagi? Produkty z serii Targeted pomagają
uzupełnić luki w zabiegach pielęgnacyjnych,
personalizując je tak, by odpowiadały Twoim
konkretnym potrzebom.

Produkty:
aloe bio-cellulose mask, protecting day lotion,
aloe activator, balancing toner, awakening eye cream,
smoothing exfoliator, hydrating serum

