
Aloe Bio-Cellulose Mask 
Ανανεώνει το δέρμα σε βάθος χαρίζοντας ενυδάτωση.

Η Forever Bio-Cellulose Mask χαρίζει ισχυρή ενυδάτωση 
χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής σε συνδυασμό με φυσικά 
συστατικά. Η βάση αυτής της μάσκας νέας γενιάς είναι μια ίνα 
βιοκυτταρίνης. Αυτό το υλικό ταιριάζει εύκολα στο περίγραμμα του 
προσώπου σας, επιτρέποντας στη μάσκα να διεισδύσει βαθιά σε 
λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, εκεί που δεν φτάνουν οι παραδοσιακές 
μάσκες.

Η aloe bio-celllulose mask παρέχει οφέλη σε δυο φάσεις. Μέσω 
της μοναδικής διαδικασίας της Forever, η αλόη βέρα από τις δικές 
μας φυτείες και τα θαλάσσια φύκια υφίστανται ζύμωση, έπειτα 
εμποτίζονται στην ίνα της μάσκας για να καταπραϋνουν, μαλακώσουν 
και περιποιηθούν το δέρμα. Επιπλέον, ένας ορός εμπλουτισμένος με 
πράσινο τσάι και αγριοκαστανιά αναζωογονεί το θαμπό δέρμα, βοηθά 
στην καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών για αντιγήρανση και μειώνει 
την εμφάνιση ερυθρότητας. Πρόκειται για δύο απίστευτες δράσεις από 
μία μόνο μάσκα.

Η aloe bio-cellulose mask είναι εύκολη στη χρήση και δεν χρειάζεται 
ξέβγαλμα. Απλά κάντε μασάζ τον ορό στο πρόσωπο και το λαιμό σας. 
Επειδή η Bio-cellulose επιτρέπει στον ορό να διεισδύσει βαθύτερα στο 
δέρμα από τις παραδοσιακές μάσκες, θα νιώσετε την ισχυρή ενυδάτωση 
μετά από κάθε χρήση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Ανανεώνει το θαμπό δέρμα και βοηθά στην 

αντιγήρανση

• Καταπραϋνει το δέρμα και μειώνει την 

εμφάνιση της ερυθρότητας

• Αποκαλύπτει απαλό, σφριγηλό δέρμα που 

λάμπει

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
5 ατομικές μάσκες των 25g 

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Ανοίξτε και ξεδιπλώστε τη μάσκα.

2. Η μάσκα καλύπτεται από προστατευτικό 

ύφασμα.

3. Αφαιρέστε το ένα στρώμα.

4. Εφαρμόστε τη μάσκα στο πρόσωπο. Πιέστε 

απαλά για να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει 

σωστά.

5. Αφαιρέστε το δεύτερο στρώμα.

6. Μετά από 20 λεπτά αφαιρέστε τη μάσκα.

7. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Με το προϊόν που 

έχει απομείνει κάντε μασάζ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, Kosher

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aqua, Propanediol, Glycerin, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Caffeine, 
Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Hydroxyacetophenone, 
1,2-Hexanediol, Glycosyl Trehalose, Mannitol, 
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Ammonium 
Glycyrrhizate, Sodium Hyaluronate, Zinc Gluconate, 
Xanthan Gum, Hydrolyzed Sclerotium Gum, Citric 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Phenoxyethanol.
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