
infinite by for Forever™ hydrating cleanser 
Καταπραϋντικό καθαριστικό, για απαλό, πιο ενυδατωμένο 
δέρμα.

Το Hydrating Cleanser της σειράς infinite by Forever™ είναι ένα 
καθαριστικό χωρίς άρωμα που συνδυάζει τη δύναμη της αλόης 
βέρα, της καρύδας και του μήλου για να απομακρύνει τους ρύπους, 
τη λιπαρότητα και το μακιγιάζ, αφήνοντας στο δέρμα ένα πέπλο 
ενυδάτωσης που του χαρίζει απαλότητα. 

Εκτιμάται ότι η μηλιά ήταν από τα πρώτα δέντρα που καλλιεργήθηκαν. 
Ο χυμός που ρέει μέσα από αυτό το φρούτο έχει αντισταθεί στις 
περιβαλλοντικές αλλαγές κατά την πάροδο χιλιάδων χρόνων. Αξιοποιήσαμε 
δύο βασικά συστατικά από αυτό το πλούσιο σε βιταμίνες φρούτο: Τα 
εκχυλίσματα μήλου και τα αμινοξέα για να ενισχύσουμε το γαλάκτωμα 
καθαρισμού παρέχοντας προστασία κατά των παραγόντων γήρανσης.

Ήπιο, ενυδατικό γαλάκτωμα, που περιέχει υποαλλεργικά, λιπαρά οξέα 
καρύδας που αναστέλλουν τη λιπαρότητα του δέρματος, ώστε να την 
απομακρύνετε προσεχτικά και απαλά από το δέρμα σας, αφήνοντας το 
πρόσωπό σας μαλακό στο άγγιγμα χωρίς ίχνος ξηρότητας.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νεανικής επιδερμίδας είναι ότι είναι 
καλά ενυδατωμένη και ανάλαφρη. Αυτό το γαλάκτωμα καθαρισμού που 
δρα ενάντια στον χρόνο, βοηθά τη διεργασία του φράγματος του δέρματος 
να καταπολεμήσει την ξηρότητα. Μεγάλες ποσότητες από λινελαϊκό οξύ 
και Βιταμίνη Ε, που βρίσκονται στο έλαιο από ηλιοτρόπιο, υποστηρίζουν τα 
λιπίδια του δέρματος και συμβάλλουν σε μια καθαρή επιδερμίδα.

Μην απομακρύνετε απλά τα υπολείμματα από τη σκόνη και το make 
up σας, βοηθήστε το δέρμα σας να δείχνει νεότερο με ένα άγγιγμα 
θέτοντας τα θεμέλια για τη συνέχεια της αντιγηραντικής περιποίησης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Καθαρίζει το δέρμα από λιπαρότητα, ρύπους 

και μακιγιάζ χωρίς να το ξηραίνει

• Προστατεύει από τα σημάδια της γήρανσης 

• Συμβάλλει στην ενυδάτωση του δέρματος

• Απαλό, χωρίς sulfate 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
118 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Απλώστε με βρεγμένα δάχτυλα, κάντε απαλό 

μασάζ προς τα πάνω και προς τα έξω με κυκλικές 

κινήσεις. Ξεβγάλτε προσεχτικά για απαλό, καθαρό 

δέρμα και στεγνώστε ταμποναριστά με καθαρή 

πετσέτα. Απλώστε πρωί και βράδυ για καλύτερα 

αποτελέσματα. 

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl 
Alcohol, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium Cocoyl 
Apple Amino Acids, Capryloyl Glycerin/Sebacic 
Acid Copolymer, Stearic Acid, Pyrus Malus Fruit 
Extract, Glycerin, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Arginine, Diheptyl Succinate, Coco-Glucoside, 
Sorbitan Laurate, Polyhydroxystearic Acid, 
Hydroxyacetophenone, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Caprylyl Glycol, Potassium 
Sorbate, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, 
Tocopherol, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol, 
Sodium Benzoate.
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