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Iubim infinite
frumusețea Forever
Infinite by Forever cucerește
lumea Forever și oferă
industriei frumuseții
din întreaga lume un kit
revoluționar, modern și unic
de produse antiîmbătrânire.
Am dus frumusețea
inspirată de aloe la alt nivel
și toată lumea simte și
experimentează acest lucru.
Lansat acum mai puțin de un an, la Raliul
Global din Dubai, acest kit de frumusețe
și-a dovedit din plin eficiența și a atras deja
atenția și aprecierea specialiștilor. Suntem
bucuroși că infinite by Forever firming
serum, unul dintre produsele cheie ale
kitului, a fost premiat în Marea Britanie cu
argint pentru „Cel mai bun produs premium
anti-aging în 2017” în cadrul prestigioasei
gale „Pure Beauty Awards” din Londra.
Atunci când au conceput gama infinite by
Forever, specialiştii noştri au căutat peptide,
minerale naturale, extracte vegetale şi
plante specifice zonelor deşertice, pe care
le-au combinat cu cele mai noi descoperiri
ale ştiinţei în domeniul îngrijirii pielii, pentru
a completa lista ingredientelor, dar mai ales
pentru a spori eficacitatea şi beneficiile
gelului de Aloe vera.
Trusa este compusă din patru produse
revoluționare concepute special pentru
hidratarea pielii, reducerea aspectului
inestetic al ridurilor și liniilor de sub ochi
și pentru stimularea nivelului normal de
colagen din piele. Este, de fapt, un sistem
avansat de îngrijire a pielii, ușor de urmat,
care adună laolaltă tot ce e mai bun de la
natură și tehnici științifice de ultimă oră,
pentru ca tu să experimentezi puterea aloe
așa cum nu ai mai făcut-o niciodată.

hydrating
cleanser
Când am creat acest demachiant am
avut în minte tenul delicat. De aceea, am
selectat ingrediente naturale cu efecte
puternice, precum extractul și aminoacizii
din măr, care asigură o hidratare imediată
a pielii şi curăță mult mai ușor particulele
de murdărie şi excesul de sebum.
Glicinatul de sodiu, extras din nuca
de cocos, şi aminoacidul glicină sunt
surfactanţi blânzi, naturali, hidratanţi,
hipoalergenici şi non-iritanţi, ce lasă pielea
catifelată fără a o usca. Uleiul din seminţe
de floarea soarelui, bogat în acid linoleic
şi vitamina E, descompune reziduurile şi
murdăria şi le îndepărtează în mod delicat
de la suprafaţa pielii.
Hydrating Cleanser reprezintă
baza perfectă pentru restul rutinei
antiîmbătrânire.
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firming serum
Firming serum este unul dintre secretele
speciale ale infinite by Forever. Acţionează
din exterior asupra semnelor îmbătrânirii
printr-una dintre cele mai avansate
descoperiri ştiinţifice în domeniu.
Potenţează proprietăţile gelului de aloe cu
tripeptide-2 şi peptide din trei aminoacizi
care imită procesele naturale ce au loc
la nivel cutanat. Toate acestea pentru a
spori fermitatea pielii şi a reduce ridurile.
S-a demonstrat, în cadrul studiilor clinice,
că aceste ingrediente au îmbunătăţit în
mod semnificativ elasticitatea pielii, fiind
recunoscute şi pentru capacitatea de a
combate progerina, o proteină dăunătoare
al cărei nivel creşte odată cu înaintarea în
vârstă şi care afectează negativ pielea.

Îmbogăţit cu hialuronat de sodiu hidrolizat,
un agent umectant natural, ce susţine
hidratarea pielii, firming serum are la bază
o formulă concepută ştiinţific pentru a
spori proprietăţile gelului de Aloe vera.
Extractul de drojdie susţine sinteza
colagenului şi mecanismele naturale de
apărare ale pielii, pentru uniformizarea
nuanţei acesteia, în timp ce proteinele din
grâu revitalizează pielea, intensificându-i
aspectul catifelat, ferm, sănătos.
Împreună, aceste ingrediente puternice
acţionează din exterior asupra îmbătrânirii,
completând efectele revoluţionarului
nostru firming complex, care este și
următorul pas în rutina de frumusețe
infinite by Forever.

firming complex
Ştim că frumuseţea înseamnă mai mult
decât îngrijirea pielii – începe cu nutriţia.
„Partenerul” perfect pentru firming serum,
firming complex ţinteşte îmbătrânirea din
interior spre exterior. Primul supliment
Forever destinat exclusiv frumuseţii,
firming complex conține un amestec
brevetat din concentrat de pepene galben
franţuzesc, fitoceramide şi colagen marin.
Fitoceramidele extrase din grâu refac nivelul
cutanat natural al ceramidelor, jucând un rol
crucial în menţinerea hidratării pielii.

S-a demonstrat că administrarea orală
a colagenului reduce ridurile profunde
şi sporeşte flexibilitatea şi hidratarea
cutanată, de aceea am adăugat colagen
marin în acest supliment.
Şi nu în cele din urmă, vitamina C
contribuie la reducerea oboselii şi la
sinteza normală a colagenului. Vorbim
despre descoperiri revoluţionare în
industria antiîmbătrânire şi de un adjuvant
perfect pentru firming serum.

restoring creme
Pentru a completa acest sistem complex
antiîmbătrânire, am creat o cremă cu
peste 15 ingrediente benefice pentru piele.
Conţine mulţi agenţi hidratanţi și are o
textură uşoară, ce catifelează pielea şi se
absoarbe rapid, fără a lăsa urme grase
sau senzaţia de ten încărcat.
Ingrediente vegetale puternice precum
acai şi rodia conferă pielii o minunată
senzaţie de hidratare. Centipeda
Cunninghamii, o plantă originară din
Australia, acţionează sinergic cu Aloe vera,
căreia îi sporeşte beneficiile. Împreună,
aceste ingrediente au rezultate dovedite
în calmarea pielii, în timp ce vitamina B3 şi
extractul de sfeclă uniformizează nuanţa şi
Toate cele patru produse se completează reciproc, pentru ca tu
să te bucuri de cel mai avansat sistem de îngrijire a pielii, care
ajută la reducerea apariţiei ridurilor, catifelează pielea şi susţine
frumuseţea şi din interior spre exterior, lăsându-ţi tenul luminos,
hidratat şi întinerit.

textura tenului, pentru un aspect întinerit.
Ingrediente precum scualenul, esterii din
jojoba, glicolipidele şi ceara de albine au
efecte intens hidratante şi contribuie la
aplicarea uşoară a restoring creme.
Pentru a definitiva această capodoperă
a hidratării, am adăugat o nouă structură
de zaharuri de origine vegetală, cea mai
nouă descoperire științifică, cu rolul de a
menţine intactă bariera hidratării cutanate.
Un amestec de uleiuri esenţiale cu
proprietăţi antiîmbătrânire, precum cele
de lavandă, portocală amară, busuioc,
eucalipt, coajă de lime şi de portocală
susţine efectele Aloe vera şi ajută la
refacerea şi întinerirea pielii uscate.

Cu infinite by Forever nu doar vei
simţi diferenţa, ci o vei şi vedea.
www.aloe-flp.ro

