Senėjimo poveikis
Įsivaizduokite, kad jūsų oda – tarsi sultinga slyva. Kupinas drėgmės,
lygus ir glotnus, šis vaisius primena jauną, sveiką odą. Tačiau su
amžiumi oda greičiau netenka drėgmės. O kur dar nepalankūs
aplinkos veiksniai – tarša, saulė – ir mūsų oda praranda elastingumą,
spindesį ir stangrumą.
Sausa, senstanti oda atrodo papilkėjusi ir yra labiau linkusi
raukšlėtis – visai kaip slyva, kuri neteko drėgmės.

Pažangi odos priežiūra

Sausa oda

Atkurkite odos drėgmę
Laiko atsukti atgal negalime, tačiau galime atkurti
odos drėgmės pusiausvyrą, skatinti kolgeno gamybą ir
mažinti raukšlių susidarymą – kad oda atrodytų gaivi
kaip ką tik nuskinta slyva.
Naudodama naujausius mokslo atradimus ir geriausius
natūralius ingredientus, Forever sukūrė naują pažangių odos
priežiūros produktų liniją, kuri padeda dar geriau atsiskleisti
odą puoselėjančioms alavijų savybėms.

Sudrėkinta oda
Pažangi odos priežiūra

Naujas būdas patirti alavijų galią
Kurdami infinite by Forever mūsų specialistai atrado
peptidus, natūralius mineralus, augalų ekstraktus,
dykumų augalus ir naujausius mokslo atradimus
odos priežiūros srityje, kurie ne tik papildo alavijus,
bet ir iš tiesų didina jų efektyvumą bei padeda geriau
atsiskleisti jų naudingosioms savybėms.
Šie produktai papildo vienas kitą, kad būtų užtikrinta itin efektyvi odos priežiūra, kuri
padeda mažinti raukšlių susidarymą, lygina odą ir gražina ją iš vidaus ir iš išorės, kad
oda būtų spindinti, sudrėkinta ir atrodytų jaunesnė.
Su infinite by Forever skirtumą ne tik pamatysite, bet ir pajusite.

Drėkinamasis valiklis
Pažangi odos priežiūra

Naudojimas: Du kartus per dieną, iš ryto ir vakare, valykite veido ir kaklo odą.

Odą stangrinantis kompleksas
Vartojimas: Išgerkite dvi tabletes iš ryto.

Stangrinamasis serumas

Naudojimas: Du kartus per dieną, iš ryto ir vakare, tepkite nuvalytą veido ir kaklo odą.

Atkuriamasis kremas

Naudojimas: Du kartus per dieną, iš ryto ir vakare, tepkite stangrinamuoju serumu infinite pateptą odą.

Pažangi odos priežiūra

Drėkinamasis valiklis
Bekvapis

Šį valiklį sukūrėme švelniai odai.
Drėkinamojo valiklio sudėtyje gausu veiksmingų natūralios kilmės
ingredientų, tokių kaip obuolių ekstraktas ir obuolių aminorūgštys.
Šie ingredientai ne tik akimirksniu sudrėkina odą, bet ir suskaido
nešvarumus ir riebalus, kad juos būtų lengva nuplauti.
Natrio kokoilglutamatas, gaunamas iš kokosų ir aminorūgšties glicino,
yra švelni, natūrali, drėkinanti paviršinio aktyvumo medžiaga,
kuri nesukelia alergijos ir nedirgina odos,
todėl minkština odą jos nesausindamas.

Pažangi odos priežiūra

Saulėgrąžų aliejus, kuriame daug linolo rūgšties ir
vitamino E, skaido nešvarumus ir negyvų ląstelių
likučius, kad jie būtų švelniai pašalinami nuo odos.
Šis švelnus kreminis valiklis drėkina,
minkština ir valo odą, paruošdamas ją kitų
su senėjimu kovojančių produktų poveikiui.

Stangrinamasis serumas
Bekvapis

Kiekviena sėkminga produktų linija turi paslaptį, ir
čia yra viena iš mūsų.
Stangrinamasis serumas kovoja su senėjimo požymiais iš vidaus ir iš išorės, ir yra
sukurtas remiantis vienu puikiausių pastarojo meto odos priežiūros srities atradimų!
Alavijų poveikį sustiprina stangrinamojo serumo sudėtyje esantis
trifluoracetilo tripeptidas-2 – trijų aminorūgščių peptidas,
imituojantis natūralius odoje vykstančius procesus,
kad suteiktų jai stangrumo ir sumažintų raukšlių susidarymą.
Klinikiniai tyrimai parodė, kad šis ingredientas pastebimai
pagerino vartotojų odos elastingumą, be to,
jis kovoja su progerinu – toksišku baltymu,
kurio su amžiumi daugėja ir kuris daro odai daug žalos.

Visi kartu šie veiksmingi ingredientai kovoja su senėjimu iš vidaus
ir iš išorės, ir puikiai papildo mūsų itin pažangų odą stangrinantį kompleksą.

Pažangi odos priežiūra

Stangrinamasis serumas su hidrolizuotu natrio hialuronatu,
natūraliu drėkikliu, padedančiu palaikyti odos drėgmę ir ją puoselėti,
sukurtas taip, kad optimaliai atsiskleistų alavijų raminamasis
ir stangrinamasis poveikis. Mielių ekstraktas padeda palaikyti
kolageno gamybą ir natūralią odos apsauginę funkciją,
suteikdamas odai lygesnį atspalvį, o išrūgų baltymai gaivina
odą suteikdami jai lygumo, stangrumo ir putlumo.

Odą stangrinantis kompleksas
Be gliuteno

Mes žinome, kad grožis prasideda iš vidaus – nuo tinkamos mitybos.
Puikus stangrinamojo serumo palydovas – odą stangrinantis

Ir galiausiai, vitaminas C padeda mažinti nuovargį ir palaikyti

kompleksas, su senėjimo požymiais kovojantis iš vidaus.

normalią kolageno gamybą, reikalingą normaliai odos

Pirmasis ir išskirtinis Forever maisto papildas grožiui padės

funkcijai. Tai tikrai naujas ir pažangus produktas kovoje su

visapusiškai pasirūpinti oda ir kovoti su senėjimu įvairiais

senėjimu, puikiai papildantis stangrinamojo serumo poveikį.

aspektais. Mūsų stangrinamojo komplekso tabletėse yra
patentuoto komplekso iš melionų koncentrato, fitokeramidų
ir jūros žuvų kolageno. Naudingieji fitokeramidai iš kviečių
papildo natūraliai odoje esančio keramido atsargas.
Keramidai atlieka itin svarbų vaidmenį formuojant apsauginį
barjerą, kuris padeda odoje išsaugoti drėgmę.
Tyrimai parodė, kad vartojant kolageną kaip papildą
mažinamas gilių raukšlių susidarymas, oda tampa
stangresnė ir yra geriau drėkinama, todėl į šį

Pažangi odos priežiūra

veiksmingą papildą įdėjome jūros žuvų kolageno.

Atkuriamasis kremas
Mūsų ypatingą kovai su senėjimu skirtą produktų liniją užbaigia kremas,
kuriame yra daugiau nei 15 odą puoselėjančių ingredientų!
Nors atkuriamojo kremo sudėtyje yra daug drėkiklių, jis yra
lengvas, puikios konsistencijos ir greitai susigeria,
nepalikdamas riebios plėvelės ir neapsunkindamas odos.
Veiksmingi augalinės kilmės ingredientai, tokie kaip aliejinių
kopūstpalmių uogos ir granatai, drėkina ir lygina odą. Iš
Australijos kilęs augalas centipeda cunninghamii su alavijais
veikia sinergiškai, padėdamas atsiskleisti jų naudingoms
savybėms. Abu kartu šie ingredientai puikiai ramina odą, o
vitaminas B3 ir burokėliai suteikia odai vienodą atspalvį ir
lygina jos paviršių, suteikdami odai jaunatvišką išvaizdą. Tokie
ingredientai, kaip skvalenas, simondsijų esteris, glikolipidai ir
bičių vaškas pasižymi puikiomis drėkinamosiomis savybėmis
ir padeda atkuriamajam kremui lengvai pasiskirstyti ant odos.

Argi ne puikus baigiamasis smūgis kovoje su senėjimu?

Pažangi odos priežiūra

Ir galiausiai, kurdami šį nuostabų drėkinantį, itin veiksmingą
kremą naudojome naujausius chemijos atradimus ir
įtraukėme augalinės kilmės cukrų su pakeista struktūra,
kuris padeda odoje sulaikyti drėgmę.

Su senėjimo požymiais kovojantis eterinių aliejų mišinys iš
levandų, aitriųjų apelsinų, bazilikų, eukaliptų, žaliųjų citrinų
žievelių ir apelsinų žievelių aliejų padeda atsiskleisti alavijų
savybėms ir atkurti bei atgaivinti šiurkščią odą.

Drėkinamasis valiklis

Stangrinamasis serumas

Naudojimas: Sudrėkintais pirštais sukamaisiais judesiais švelniai masažuokite
valiklį į viršų ir į šonus, plaukų augimo linijos link. Kruopščiai nuplaukite,
kad pašalintumėte makiažą ir nešvarumus, ir švelniai nusausinkite rankšluosčiu.

Naudojimas: Spustelėkite dozatorių ir tepkite veido odą greitais, bet švelniais
išilginiais judesiais. Norėdamos pasiekti geriausią rezultatą patepkite serumu
(vienas dozatoriaus spustelėjimas) kaklo odą, braukdamos į viršų, smakro link.

Dėmesio: Venkite patekimo į akis. Pajutusios akių sudirgimą, kruopščiai nuplaukite
vandeniu. Jei sudirgimas nepraeina, valiklio nenaudokite ir pasitarkite su gydytoju.

Dėmesio: Venkite patekimo į akis. Pajutusios akių sudirgimą, kruopščiai nuplaukite
vandeniu. Jei sudirgimas nepraeina, serumo nenaudokite ir pasitarkite su gydytoju.

Sudėtis: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Sodium Cocoyl Glycinate,
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Cetearyl Alcohol, Capryloyl Glycerin/
Sebacic Acid Copolymer, Sorbitan Laurate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract,
Arginine, Diheptyl Succinate, Glycerin, Coco-Glucoside, Tocopherol, Ascorbic
Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Stearic Acid,
Hexylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate,
Crosspolymer, Polyhydroxystearic Acid, Xanthan Gum, Citric Acid,
Tetrasodium EDTA, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Sudėtis: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene Glycol, Glycerin,
1,2-Hexanediol, Yeast Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium
Hyaluronate, Arginine, Tripeptide-1, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Caprooyl
Tetrapeptide-3, Whey Protein, Lactic Acid, Lactose, Hydrogenated Starch
Hydrolysate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid,
Dextran, Ascorbic Acid, Propanediol, Citric Acid, Hydroxyethylcellulose,
Disodium Phosphate, Polysorbate 60, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Atkuriamasis kremas
Naudojimas: Spustelėkite dozatorių ir sukamaisiais judesiais įmasažuokite
kremą į veido ir kaklo odą braukdamos į viršų ir šonus plaukų augimo linijos link.

Odą stangrinantis kompleksas
Vartojimas: Po dvi tabletes kasdien. Norėdamos pasiekti geriausią rezultatą
tabletes gerkite ryte. Laikykite tvirtai užsuktą sausoje tamsioje, vaikams
neprieinamoje vietoje.
Informacija apie maisto papildą
1 porcija: 2 tabletės
Porcijų pakuotėje: 30

Pažangi odos priežiūra

Vienoje porcijoje yra

RMV %

Vitaminas C (kalcio askorbatas)

90 mg

112%

Biotinas

30 mcg

60%

Patentuotas Infinite kompleksas
790 mg
*
Jūros žuvų kolageno hidrolizatas, keramidų ekstraktas (triticum aestivum) (sėklos),
melionų sulčių koncentratas (cucumis melo) (vaisių minkštimas)
* RMV nenustatyta
Kiti ingredientai: silicio dioksidas. Sudėtyje yra žuvies ir kviečių (alergenai).

Dėmesio: Venkite patekimo į akis. Pajutusios akių sudirgimą, kruopščiai nuplaukite
vandeniu. Jei sudirgimas nepraeina, kremo nenaudokite ir pasitarkite su gydytoju.
Sudėtis: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Isoamyl Laurate, Propanediol,
Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-6 Distearate,
Hydroxystearyl Alcohol, Squalane, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Euterpe
Oleracea Fruit Extract, Punica Granatum Extract, Centipeda Cunninghamii
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel
Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil,
Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) Oil, Eucalytus Globulus (Eucalyptus) Leaf
Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Origanum Marjorana (Marjoram) Leaf Oil,
Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium Hyaluronate, Arginine, Hydrolyzed Jojoba
Esters, Beta-Glucan, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol,
Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Glycosphingolipids and Glycolipids,
Polyacrylate Crosspolymer-6, Polyglyceryl-3 Beeswax, Niacinamide,
Cocoglyceride, Hydrolyzed Corn Starch, Hydroxystearyl Glucoside, Butylene
Glycol, Cetyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic
Acid, Lactic Acid, Linolenic Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid,
Pentylene Glycol, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl Phosphate,
Glycerin, Oleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, t-Butyl Alcohol,
p-Anisic Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Limonene, Linalool,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
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