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          TWARZ Piel´gnacja skóry

Forever Alpha-E Factor, nasze od˝ywcze 
serum dla skóry, zawiera bogactwo składni-
ków, dobranych tak, by jak najlepiej regene-
rowaç twojà skór´! Forever Alpha-E Factor 
zapewnia gł´bokie nawil˝enie, by nadawaç 
twojej cerze gładkoÊç, a tym samym bar-
dziej młodzieƒczy wyglàd.
Ten lekki, płynny emolient został wzbogaco-
ny witaminami A, C i E, olejem z nasion 
ogórecznika oraz bisabololem. Jest to se-
rum przeciwutleniajàce, stworzone by wal-
czyç ze szkodami, jakie wyrzàdzajà wolne 
rodniki, odpowiedzialne za 80% uszkodzeƒ 
skóry. Podstawà Alpha-E Factor jest czysty, 
stabilizowany mià˝sz Aloe vera ze wszystki-
mi swoimi dobroczynnymi właÊciwoÊciami. 
Unikalne składniki zostały połàczone 
w jeden produkt:
Witamina E (jako tokoferol i octan tokofe-
rolu) – tzw. witamina skóry, antyutleniacz, 
który walczy z wolnymi rodnikami, wygła-
dza i nawil˝a.
Witamina A (jako palmitynian retinylu) 
– pot´˝ny przeciwutleniacz, który wspiera 
elastycznoÊç, jednoczeÊnie nawil˝ajàc 
i zmniejszajàc szorstkoÊç skóry.
Witamina C (jako palmitynian askorbylu) – 
antyutleniacz, który wspiera elastycznoÊç 
tkanek. Pomaga równie˝ przeciwdziałaç 
powstawaniu blizn.
Lecytyna – doskonały emolient, który 
zwi´ksza j´drnoÊç skóry.
Olej z nasion ogórecznika – dostarcza skó-

rze kwasu γ-linolenowego (egzogennego 
kwasu tłuszczowego), który pomaga  
przywróciç odpowiednie nawil˝enie.
Bisabolol – naturalna substancja kojàca 
o lekkim cytrusowym aromacie, 
odpowiednia dla nawet najbardziej 
wra˝liwej skóry.
Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy – 
naturalny emolient pochodzàcy z olejku 
kokosowego, który nawil˝a, ale nie 
pozostawia ci´˝kiego, tłustego osadu.
Olejek sojowy – substancja nawil˝ajàca, 
która wzmacnia struktur´ skóry, 
a jednoczeÊnie antyutleniacz.
Te naturalne składniki zostały  
połàczone z najczystszymi substancjami 
nawil˝ajàcymi i emulgatorami, by stworzyç 
jeden z najbardziej wszechstronnych 
produktów do piel´gnacji cery, jaki 
kiedykolwiek powstał!

SK¸ADNIKI:
Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cyclomethicone, Tocopheryl Acetate, 
Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Aloe 
Barbadensis Extract, Bisabolol, Tocopherol, 
Lecithin, Borage (Borago Officinalis) 
Seed Oil, Soybean (Glycine Soja) Oil, 
Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

OPAKOWANIE: 30 ml

SPOSÓB U˚YCIA:
Korzystajàc z zakraplacza nanieÊç kilka 
kropli na twarz lub szyj´ i delikatnie 

rozprowadziç opuszkami palców.  
Dla uzyskania najlepszych efektów, nanieÊç 
na skór´ Alpha-E Factor i Alluring Eyes, 
a nast´pnie R3 Factor i Recovering Night 
Creme lub Firming Day Lotion.

Kod:  187

•  Âwietne połàczenie 
pot´˝nych antyutleniaczy

•  Zwi´ksza elastycznoÊç

•  Przywraca równowag´ 
suchej skórze

•  Odpowiedni dla nawet 
najbardziej wra˝liwej skóry

•  Doskonały w niemal ka˝dej 
sytuacji, gdy wymagana 
jest miejscowa aplikacja 
naturalnych antyutleniaczy
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