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Pielęgnacja skóry

aloe bio-cellulose mask
aloesowa maseczka biocelulozowa
Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i pozwól maseczce nowej generacji  
zapewnić twojej skórze długotrwałe, głębokie nawilżenie.

Składniki (INCI): Aqua, Propanediol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Caffeine, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, 
Glycosyl Trehalose, Mannitol, Xanthan Gum, Hydrogenated Starch 
Hydrolysate, Hydrolyzed Sclerotium Gum, Ammonium Glycyrrhizate, Zinc 
Gluconate, Ascorbic acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Phenoxyethanol.

OPAKOWANIE
5 indywidualnie opakowanych maseczek

SPOSÓB UŻYCIA
1. Otwórz saszetkę i rozłóż maseczkę.
2. Maseczka jest po obu stronach zabezpieczona 
warstwą tkaniny ochronnej. Usuń i wyrzuć jedną 
warstwę. 
3. Nałóż maseczkę na twarz. Delikatnie dociśnij.
4. Usuń i wyrzuć drugą warstwę tkaniny ochronnej.
5. Po około 20 minutach zdejmij i wyrzuć maseczkę. Nie 
trzeba jej zmywać – pozostałości wmasuj w twarz i szyję 
dla młodzieńczego wyglądu.

- Głęboko nawilża skórę
- Odmładza ziemistą cerę, pomagając w walce z oznakami starzenia
- Koi skórę i zmniejsza zaczerwienienia
- Pozostawia skórę miękką, jędrną i promienną

Najbardziej zaawansowana maseczka od Forever zapewnia skórze silne, dogłębne nawilżenie, 
nie wymaga spłukiwania, a jej aplikacja zajmuje kilka chwil. Maseczka łączy łatwość użycia 
i skuteczność biocelulozy z technologią nowej generacji, zapewniającą korzyści działania 
dwufazowego.

W unikatowym procesie bakterie tworzące biocelulozę - Acetobacter xylinum, karmione są 
miąższem aloe vera i trawą morską, które łączą się bezpośrednio z materiałem maski, by nawilżać, 
zmiękczać i odżywiać skórę.

Na czym polega wyższość biocelulozy? Włókna maseczki są 1000 razy cieńsze od ludzkiego 
włosa, co sprawia, że aloe bio-cellulose mask świetnie dopasowuje się do konturów twarzy. Dzięki 
temu jej składniki wnikają głęboko, nawet w drobne zmarszczki, tam, gdzie nie sięgają tradycyjne 
maseczki w płachcie.

Maseczka nasączona jest dynamicznie nawilżającym serum, wzbogaconym naturalnymi składnikami, które sprawią, że twoja 
skóra będzie wyglądać i czuć się promiennie i świeżo na dłużej. Efektywne serum może pozostać na skórze po zdjęciu maseczki i 
nie trzeba go spłukiwać.

Jednym ze składników serum jest kasztanowiec, który pomaga rozjaśnić matową skórę i redukuje zaczerwienienia. Z kolei zielona 
herbata i przeciwutleniacze współgrają, by przeciwdziałać oznakom starzenia się skóry i walczyć z wolnymi rodnikami. Innym 
kluczowym składnikiem serum jest gliceryna, która zapewnia głębokie nawilżenie.

Skorzystanie z dobroczynnych właściwości maseczki jest bardzo proste. Po prostu usuń spodnią warstwę tkaniny ochronnej i 
nałóż maseczkę. Dociśnij delikatnie, aby dobrze dopasować ją do twarzy i następnie usuń wierzchnią warstwę. Usiądź wygodnie 
i poczuj odmładzającą moc aloe bio-cellulose mask. Po 20 minutach po prostu zdejmij maseczkę i wmasuj pozostałości serum w 
skórę. Maseczka jest przy tym biodegradowalna, więc możesz śmiało ją wyrzucić, by i matka ziemia z niej skorzystała.

Formuła maseczki została opracowana specjalnie, by być odpowiednia dla 
każdego rodzaju cery, w tym również dla skóry wrażliwej. Aby uzyskać jak 
najlepsze efekty, używaj maseczkę w połączeniu z wybranym programem 
pielęgnacyjnym oraz produktami do pielęgnacji spersonalizowanej od 
Forever.


