
Balancing Toner
Υποστηρίζει την ισορροπία του pH.

Θα θέλατε να προσφέρετε στο δέρµα σας επιπλέον περιποίηση µετά 
τον καθαρισµό; Το Balancing Toner της Forever έχει σχεδιαστεί για 
να αποµακρύνει τους ρύπους, µειώνοντας την εµφάνιση των πόρων 
και χαρίζοντας ενυδάτωση στο δέρµα, ώστε να το νιώθετε καθαρό και 
ενυδατωµένο.

Το Balancing Toner σας παρέχει ένα µοναδικό µείγµα από εκχύλισµα 
από φύκια και υαλουρονικό νάτριο. Όταν συνδυάζονται αυτά τα 
συστατικά ενυδατώνουν και µαλακώνουν το δέρµα σας χαρίζοντας 
νεανική όψη. Προσθέσαµε εκχύλισµα αγγουριού για να καταπραΰνουµε 
το δέρµα και για επιπλέον ενυδάτωση, ενώ µπορεί να βελτιώσει τον 
τόνο του δέρµατός σας και να βοηθήσει στην άψογη υφή του χάρη στις 
φυσικά προερχόµενες λιγνάνες. 

Το εκχύλισµα λευκού τσαγιού είναι ένα πλούσιο αντιοξειδωτικό µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες που σε συνδυασµό µε την αλόη µπορεί 
να βοηθήσει στην εξισορρόπηση και στην καταπολέµηση των ελευθέρων 
ριζών. Για να ενισχύσουµε τη σύνθεση προσθέσαµε υαλουρονικό οξύ, 
το οποίο ονοµάστηκε “µοριακό σφουγγάρι” χάρη στις ιδιότητες του να 
δεσµεύει νερό.

Μόνο η πιο φρέσκια και αγνή αλόη από τις φυτείες µας χρησιµοποιείται 
στο balancing toner για να διασφαλίσουµε ότι τα πιο ιδιαίτερα, και 
αποτελεσµατικά συστατικά θα αναζωογονήσουν και θα θρέψουν το 
δέρµα σας. Αντιµετωπίζουµε κάθε φύλλο αλόης µε ιδιαίτερη φροντίδα, 
συλλέγεται και φιλετάρεται στο χέρι για να λάβουµε το πιο αγνό ζελέ 
απο το εσωτερικό του φύλλου.

Δώστε µια διαφορετική αίσθηση και εµφάνιση στο δέρµα σας 
προσθέτοντας το balancing toner στην καθηµερινή σας περιποίηση!

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Αναζωογονεί, καταπραϋνει και ενυδατώνει 

• Βελτιώνει την υφή και τον τόνο του δέρµατος 

• Μειώνει την εµφάνιση των πόρων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
130 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Απλώστε µια γενναιόδωρη ποσότητα στο 

πρόσωπο και στον λαιµό, µετά τον καθαρισµό µε 

βαµβάκι. Χρησιµοποιήστε δυο φορές την ηµέρα 

για να µειώσετε την εµφάνιση των πόρων και για 

να ενυδατώσετε την επιδερµίδα.

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 
Gel), Aqua, Propanediol, Sorbitol, 1,2-Hexanediol, 
Chondrus Crispus Extract, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Sodium 
Lactate, Potassium Sorbate, Sodium Hyaluronate, 
Allantoin, Phytic Acid, Caprylyl Glycol, Pentylene 
Glycol, Beta-Glucan, Glycerin, Citric Acid, 
Gluconolactone, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol, 
Sodium Benzoate.
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