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Sente-se, relaxe e deixe que esta máscara

Por que a bio-celulose é melhor? As fibras

enquanto o chá verde e os antioxidantes

de última geração proporcione uma

da máscara são mil vezes mais finas que o

trabalham juntos para combater os sinais

hidratação profunda e duradoura.

cabelo humano, permitindo que a máscara

de envelhecimento e os radicais livres. A

de bio-celulose de aloe se forme facilmente

glicerina é um componente chave do soro

a cada contorno do rosto. Isto faz com

pois fornece os benefícios da hidratação

que os ingredientes da máscara penetrem

profunda.

A máscara mais avançada da Forever
oferece hidratação poderosa que é
profundamente absorvida pela pele, leva
alguns segundos para aplicar e não requer
enxágue.
Além da facilidade para usar a máscara e
a eficácia da bio-cellulose para a pele, nós
incrementamos ainda mais o produto com
tecnologia de ponta que disponibiliza os
seus benefícios em duas fases:

profundamente em linhas finas e rugas
diferenciando-se das máscaras tradicionais
que possuem penetração limitada.

hidratante enriquecido com ingredientes

máscara na face e em seguida, remova a

naturais que deixará a sua pele com

segunda camada. Relaxe e sinta o poder

aparência radiante e renovada por

de rejuvenescimento da máscara de aloe

mais tempo. Este soro magistral pode

biocelulose.

ser deixado na pele após o uso, sem
necessidade de enxágue.

fundindo-os diretamente na máscara para
hidratar, suavizar e condicionar a pele.

remover uma camada de tecido e aplicála. Pressione suavemente para moldar a

Forever, o Acetobacter xylinum, a bactéria
de aloe vera da Forever e ervas marinhas,

máscara não poderia ser mais fácil. Basta

A máscara é embebida em um soro

Através de um processo exclusivo para
que cria a bio-celulose é alimentada com gel

Aproveitar os poderosos efeitos dessa

A Castanha da Índia é adicionada a esta
mistura para ajudar a clarear a pele opaca e
ajudar a reduzir a aparência de vermelhidão,

Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Após 20 minutos, basta removê-la e
massagear, o restante do soro pode deixar
secar em sua pela.
A máscara é biodegradável, para que
você possa descarta-la sem preocupação,
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mostrando ao planeta Terra o seu carinho.

CONTEÚDO: 5 máscaras individuais.

Esta fórmula é especificamente projetada

INSTRUÇÕES: 1. Abra a bolsa e desdobre

para todos os tipos de pele, incluindo pele

a máscara.

sensível. Para melhores resultados, use a
máscara de bio-celulose de aloe combinada
à outros produtos de higiene e proteção da
Forever.
COMPOSIÇÃO: Água (Aqua / Eau),
Propanodiol, Aloe Barbadensis Sumo de
Folhas (Gel de Aloe Vera Estabilizado),

2. A máscara é protegida por um tecido
de cada lado. Remova uma camada e
descarte-o.
3. Aplique a máscara no rosto. Pressione
suavemente para garantir que ela se molde
ao rosto.

Glicerina, Glicosil Trehalose, Hidrolisado

4. Remova a segunda camada de tecido e

de Amido Hidrogenado, 1,2-hexanodiol,

descarte-o.

hidroxiacetofenona, manitol, amônio

5. Remova e descarte a máscara após

Glycyrerhizate, Cafeína, Gluconato de

cerca de 20 minutos.

Zinco, Aesculus Hippocastanum (Extrato
de Semente de Castanha da Índia), Goma
xantana, Camélia Extrato de folha sinensis,
goma esclerótica hidrolisada, sódio,
Hialuronato.

Não há necessidade de enxaguar.
Massageie o produto restante no rosto e
pescoço para uma aparência mais renovada
e fresca.

Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

• Revitaliza profundamente a pele
com uma hidratação poderosa;
• Rejuvenesce a pele que está sem
viço para ajudar a combater os
sinais de envelhecimento;
• Acalma a pele e reduz o
aparecimento de vermelhidão;
• Revela uma tez macia, flexível e
com brilho.

