Piel´gnacja skóry

T WARZ

Aloe Fleur de Jouvence™
Ju˝ w staro˝ytnoÊci ró˝ne cywilizacje
u˝ywały czystego, Êwie˝ego mià˝szu aloe
vera, by zachowaç zdrowy, młodzieƒczy
i pi´kny wyglàd skóry. DziÊ, Forever Living
Products uchwyciło potencjał tej niezwykłej
roÊliny i wykorzystało do stworzenia
jednego z najlepszych dost´pnych na
rynku programów piel´gnacji cery.
Aloe Fleur de Jouvence™ (Kwiat MłodoÊci)
to jeden z najbardziej efektywnych
zestawów produktów piel´gnacyjnych.
Składa si´ na niego szeÊç elementów,
z których ka˝dy pełni swojà szczególnà
rol´, by razem tworzyç kompleksowy
program piel´gnacji cery. Łàczàc tradycyjnà
màdroÊç z nowoczesnà technologià,
Forever Living Products nie szcz´dziło czasu
ani nakładów finansowych na opracowanie
i skomponowanie znakomitych receptur.
W stylowym opakowaniu zestawu oprócz
produktów znajdziesz te˝ mieszadełko
i p´dzelek. Ka˝dy z produktów mo˝esz
równie˝ kupiç pojedynczo, by uzupełniç
zawartoÊç kasetki, jednak najlepsze
efekty daje kompleksowe stosowanie
wszystkich szeÊciu elementów tego
unikalnego programu piel´gnacyjnego.
Ka˝dy produkt zestawu Aloe Fleur de
Jouvence™ został staranie opracowany
z myÊlà o codziennych potrzebach

twojej skóry. Podstawà receptur jest
czysty, stabilizowany mià˝sz aloe vera,
do którego dodajemy kolagen oraz
substancje nawil˝ajàce i piel´gnujàce.
Dzi´ki temu oferujemy ci piel´gnacj´ skóry,
która pomaga przeciwdziałaç upływowi
czasu oraz wpływowi niesprzyjajàcych
warunków otaczajàcego nas Êrodowiska.
Cera regularnie piel´gnowana
zgodnie z zaleceniami programu jest
regenerowana, od˝ywiana i nawil˝ana
odpowiednio do swoich naturalnych
potrzeb, co sprawia, ˝e na długo zachowuje
Êwie˝oÊç, j´drnoÊç i zdrowy koloryt.
SPOSÓB U˚YCIA:

• Dwa razy dziennie oczyszczaç
skór´ mleczkiem Aloe Cleanser
• Dwa razy dziennie odÊwie˝aç skór´
tonikiem nawil˝ajàcym Rehydrating Toner
• 2-3 razy w tygodniu stosowaç
maseczk´ uj´drniajàcà, przygotowanà
z noÊnika pudrowego Mask Powder
oraz aktywatora Aloe Activator
• Codziennie na noc nakładaç krem
Recovering Night Creme
• Codziennie na dzieƒ nakładaç
emulsj´ Firming Day Lotion
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W zestawie Aloe Fleur
de Jouvence znajdujà si´:
• Aloe Cleanser
• Rehydrating Toner
• Firming Day Lotion
• Recovering Night Creme
• Mask Powder
• Aloe Activator
• Mieszadełko i p´dzelek
Do nabycia równie˝ indywidualnie:
Aloe Cleanser (339), Rehydrating
Toner (338), Firming Day Lotion
(340), Recovering Night Creme
(342), Mask Powder (341) i Aloe
Activator (343)
Kod:

337 (zestaw)

