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Pielęgnacja skóry

smoothing exfoliator
peeling wygładzający 
Wygładza koloryt i fakturę skóry

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Hydrogenated Jojoba Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Bambusa 
Arundinacea Stem Powder, Cetyl Alcohol, Sodium Cocoyl 
Isethionate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Decyl Glucoside, Vitis 
Vinifera Grape Juice Extract, Citrus Limon Peel Oil, Stearyl Alcohol, 
Sodium Lactate, Sodium Isethionate, Glycerin, Ethylhexylglycerin, 
Caprylyl Glycol, Ascorbic Acid, Bromelain, Papain, Coconut Acid, 
Phytic Acid, Maltodextrin, Polyacrylate Crosspolymer-6, Citic Acid, 
Sodium Chloride, 1,2-Hexanediol, T-Butyl Alcohol, Hydrated Silica, 
Stearyl Phosphate, Caprylhydroxamic Acid, Perfum, Limonene, 
Potasium Sorbate, Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE
60 ml

SPOSÓB UŻYCIA
Nanieść umiarkowaną ilość na zwilżone palce. Okrężnymi 
ruchami delikatnie wmasować w skórę twarzy, omijając okolice 
oczu. Dokładnie spłukać. Stosować 2-3 razy w tygodniu, aby 
odświeżyć skórę.

UWAGA
Unikać kontaktu z oczami. W przypadku podrażnienia oczu, 
dokładnie przemyć wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, 
przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

- Wygładza koloryt i fakturę skóry
- Delikatnie złuszcza dla jedwabiście gładkiej skóry
- Enzymatyczne ekstrakty odnawiają skórę

Każdego dnia twoje ciało pozbywa się 30 000 – 40 000 starych komórek skóry. Nawet jeśli 
systematycznie pielęgnujesz skórę, czasem może ona potrzebować dodatkowej pomocy w 
usunięciu martwych komórek naskórka i zanieczyszczeń. Bez takiego wsparcia cera może się 
łuszczyć, być ziemista i zmęczona. Pomóż jej odzyskać blask oraz wygładź koloryt i fakturę – 
pozbądź się martwego naskórka, nie podrażniając przy tym nowego.

Smoothing exfoliator obywa się bez drażniących składników chemicznych i ostrych cząsteczek. 
Zawiera za to pięć naturalnych składników o wyjątkowym działaniu, by dokładnie oczyścić twoją 
skórę:

Granulki jojoby, ze swej natury okrągłe, delikatnie przetaczają się po skórze, usuwając 
zanieczyszczenia.

Pozyskiwany z odnawialnych źródeł puder bambusowy omiata skórę, usuwając martwy naskórek. 
Ponieważ bambus ma postać dużych granulek, nie zarysowuje powierzchni skóry.

Wyciągi takie jak bromelaina, papaina i cytrynowy olejek eteryczny są tonikami matki natury. 
Enzymatyczne właściwości pozyskiwanej z ananasów bromelainy pomagają w niszczeniu keratyny 
zawartej w martwych komórkach, co ułatwia ich usunięcie. Papaina z papai wspiera młodość 
skóry i jest obfitym źródłem witaminy C, A i E oraz kwasu pantotenowego. Cytrynowy olejek 
eteryczny to znakomita substancja nawilżająca, dzięki której młoda, odnowiona skóra jest od razu 
nawilżana.

Te wyśmienite składniki odnawiające skórę zostały uzupełnione o antyutleniacze, takie jak wyciąg 
z soku winogronowego, dla jeszcze większej skuteczności peelingu, przy zachowaniu jego 
delikatności. Smoothing exfoliator pomaga odkryć nawilżoną, bardziej miękką i świeższą skórę. 
Co więcej, złuszczona skóra chętniej chłonie składniki odżywcze  
z produktów, które nałożysz na nią później. A to pomoże ci  
w pełni wykorzystać bogactwo programów pielęgnacyjnych Forever.
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