
Aloe Bio-Cellulose Mask
Poskytuje pokožke silnú hydratáciu.

Aloe biocelulózová maska poskytuje silnú, energizujúcu hydratáciu 
pomocou pokrokovej technológie a prírodného zloženia. Srdcom tejto 
masky novej generácie je vlákno z biocelulózy. Tento materiál ľahko 
zapadne do každej kontúry tváre a umožní maske preniknúť hlboko do 
jemných línií.

Maska z aloe biocelulózy poskytuje dvojfázové výhody. Prostredníctvom 
procesu, ktorý je jedinečný pre spoločnosť Forever, špeciálne baktérie 
prirodzene kvasia gél z aloe vera z našich vlastných polí a morská tráva 
ich potom spája do biocelulózovej textílie, aby pokožku upokojila, zjemnila 
a upravila. Sérum obohatené o zelený čaj a pagaštan konský navyše 
omladzuje matnú pokožku, pomáha v boji proti voľným radikálom, tiež v 
boji proti známkam starnutia a pomáha znižovať začervenanie pokožky. 

Naša maska   z biocelulózy sa ľahko používa a nevyžaduje žiadne 
oplachovanie. Zvyšné sérum si jednoducho vmasírujte do tváre a krku. 
Pretože biocelulóza umožňuje séru preniknúť mnohokrát hlbšie ako pri 
tradičných maskách, po použití budete cítiť silnú hydratáciu oveľa dlhšie.

FAKTY
• omladzuje matnú pokožku a pomáha v boji 

proti príznakom starnutia

• upokojuje pokožku a zmierňuje vzhľad jej 

začervenania

• vaša pleť bude žiariť

OBSAH
5 ks biocelulózových másk (25 g/ks) 

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Otvorte vrecko a rozložte masku. 

2. Maska je chránená tkaninou na každej strane.

3. Vyberte jednu vrstvu a vyhoďte ju.

4. Použite masku na tvár. Jemne stlačte, aby ste 

zaistili bezpečnosť.

5. Odstráňte druhú vrstvu tkaniny a vyhoďte ju.

6. Po asi 20 minútach odstráňte a zlikvidujte 

masku.

7. Nie je potrebné opláchnuť. Masírujte zostávajúci 

produkt do tváre a krku pre mladistvý vzhľad.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, kóšer

ZLOŽENIE 
Aqua, Propanediol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Caffeine, Aesculus Hippocastanum Seed 
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Sodium 
Hyaluronate, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, 
Glycosyl Trehalose, Mannitol, Xanthan Gum, 
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrolyzed 
Sclerotium Gum, Ammonium Glycyrrhizate, Zinc 
Gluconate, Ascorbic acid, Citric Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol.
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STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

vhodné pre vegetariánov         vhodné pre vegánov




