
CUIDADOS PESSOAIS

Forever Marine Mask®

Um longo dia de trabalho ou um dia difícil podem deixar a sua pele 

com um toque seco e sem brilho.

Um produto que faça uma limpeza profunda na sua pele e deixe-a 

hidratada na medida certa é tudo que você precisa. O Forever 

Marine Mask® fornece esta limpeza enquanto contribui para equilibrar 

a textura da pele com ingredientes naturais, minerais e alga marinha, 

além das propriedades de hidratação e condicionamento do aloe vera, 

mel e extrato de pepino. Fácil de aplicar, essa máscara penetrante vai 

deixar a sua pele revigorada e mais bonita. Você vai se encantar com 

os excepcionais ingredientes naturais de Forever Marine Mask®!

CURIOSIDADES

• Fornece limpeza profunda e hidratação;

• Contém minerais naturais do mar;

• Máscara de condicionamento fácil de aplicar.

CONTEÚDO
113g.

INSTRUÇÕES

Após limpar cuidadosamente seu rosto, espalhe uma 
camada generosa de Forever Marine Mask® em 
movimentos circulares, de baixo para cima pelo rosto 
inteiro, evitando a área dos olhos. Deixe secar por 
15 a 20 minutos. Remova com água norma e segue 
com uma toalha macia. Use 2 vezes por semana para 
melhores resultados.

CUIDADO: Produto destinado somente para uso 
externo. Evite contato com os olhos e membranas 
mucosas. Manter fora do alcance das crianças. 
Conservar em temperatura ambiente. Não utilizar 
caso o lacre esteja violado ou ausente. Em caso de 
irritação da pele, interrompa o uso e consulte um 
médico.

CERTIFICADOS
IASC e Cruelty Free.

COMPOSIÇÃO

Aloe Barbadensis leaf juice, Aqua, Bentonite, Glycerin, 
Honey, Kaolin, Sodium Hyaluronate, caprylyl glycol, 
1,2-Hexanediol, Methylparaben, Algae extract, 
Macrocystis Pyrifera Extract, Rosmarinus Officinalis 
leaf extract, Cucumis sativus fruit extract, Ascorbic 
acid, Fragrance, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Benzyl 
Benzoate, Cinnamyl alcohol, Citral, Eugenol, Farnesol, 
Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene.

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