
infinite by Forever™ restoring crème 
Τα καλύτερα της επιστήμης και της φύσης, για νεότερο πιο 
απαλό δέρμα.

H infinite by Forever™ restoring creme απορροφάται γρήγορα και αφήνει 
το δέρμα εξαιρετικά λείο και ενυδατωμένο χάρη σε περισσότερα από 15 
συστατικά που το περιποιούνται. Συνδυάσαμε τα καλύτερα της επιστήμης και 
της φύσης για να σας παρέχουμε μια προηγμένη, σύνθεση αντιγήρανσης 
που θα τη νιώθετε ανάλαφρη πάνω στο δέρμα και θα απορροφάται γρήγορα 
χωρίς να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας.

Ισχυρά συστατικά από βότανα όπως το ακάι και το ρόδι παρέχουν 
αντιοξειδωτική δράση, ενώ παράλληλα αφήνουν το δέρμα ενυδατωμένο 
και απαλό. Το φυτό Centipeda Cunninghamii, που φύεται στην Αυστραλία, 
λειτουργεί συνεργιστικά για να ενισχύσει τα οφέλη της αλόης. Μαζί 
τα συστατικά αυτά, παρουσιάζουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην 
απαλότητα του δέρματος, ενώ η βιταμίνη Β3 και τα παντζάρια ομαλοποιούν 
τον τόνο και την υφή του δέρματος για μια νεανική όψη.

Συστατικά όπως το σκουαλένιο, οι εστέρες jojoba, τα γλυκολιπίδια και το 
κερί της μέλισσας με σημαντικές ενυδατικές ιδιότητες βοηθούν την restoring 
crème να δρα σε όλη την επιδερμίδα. Ένα μείγμα αντιγήρανσης από αιθέρια 
έλαια λεβάντας, έλαιο petitgrain, έλαιο βασιλικού, έλαιο ευκαλύπτου, έλαιο 
από λάιμ και φλούδα από πορτοκάλι βοηθούν την αλόη στη διαδικασία της 
ανασύστασης και αναζωογόνησης του αφυδατωμένου δέρματος.

Ολοκληρώνοντας αυτό το καταπληκτικό, ενυδατικό προϊόν, με τη βοήθεια της 
καινοτομίας και της προηγμένης τεχνολογίας προσθέσαμε μια νέα ένωση 
σακχάρου φυτικής προέλευσης που βελτιώνει τον ενυδατικό φραγμό του 
δέρματος. Το τελικό και πολύ σημαντικό βήμα στην infinite by Forever™, η 
restoring crème σφραγίζει όλα τα οφέλη των συστατικών που έχουν διεισδύσει 
στο δέρμα σας έτσι ώστε να επιβραδύνετε την κλεψύδρα του χρόνου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Αντιγηραντική σύνθεση που υποστηρίζει το

νεανικό δέρμα

• Καταπραϋνει και ενυδατώνει

• Με περισσότερα από 15 συστατικά που

περιποιούνται το δέρμα

• Απαλό, χωρίς sulfates

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
48.2 g

ΟΔΗΓΙΕΣ
Πιέστε μια φορά και κάντε απαλό μασάζ στο 
πρόσωπο και στον λαιμό, με κυκλικές κινήσεις 
προς τα πάνω και προς τα έξω, για να βοηθήσετε 
το δέρμα σας να φαίνεται αναζωογονημένο. 
Χρησιμοποιήστε την το πρωί και το βράδυ για 
καλύτερα αποτελέσματα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, IASC (Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης), Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), 
Aqua, Isoamyl Laurate, Propanediol, Polyglyceryl-6 
Distearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, 
Cetyl Alcohol, Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris 
Root Extract, Punica Granatum Extract, Euterpe 
Oleracea Fruit Extract, Centipeda Cunninghamii Extract, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Caesalpinia Spinosa 
Gum, Hydrolyzed Jojoba Esters, Cetearyl Alcohol, 
Coco-Glucoside, Hydroxyacetophenone, Squalane, 
Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Xylitylglucoside, Linoleic Acid, 
Hydrolyzed Corn Starch, Arginine, Polyglyceryl-3 Beeswax, 
Anhydroxylitol, Caprylyl Glycol, Xylitol, Glycosphingolipids, 
Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Niacinamide, 
Glycolipids, Sodium Hyaluronate, 1,2-Hexanediol, 
Pentylene Glycol, Linolenic Acid, Beta-Glucan, Butylene 
Glycol, Potassium Lactate, Xanthan Gum, Glycerin, 
Citric Acid, Lactic Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid, 
Parfum, Citronellol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Geraniol, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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