
infinite by Forever™ firming serum 
Στοχεύει στην αντιγήρανση από μέσα με αυτή την 
καινοτόμα σύνθεση.

Αυτό το ισχυρό ελιξήριο έχει εµφανή αποτελέσµατα. Το Ininite by 
Forever firming serum είναι ένα ανάλαφρο serum που απορροφάται 
γρήγορα και µειώνει την εµφάνιση των λεπτών γραµµών και ρυτίδων, 
ενώ αποκαθιστά την ελαστικότητα και σφριγηλότητα του δέρµατος. 

Αυτή η σύνθεση προηγµένης τεχνολογίας ενισχύει τη δύναµη της 
αλόης µε ένα κλινικά δοκιµασµένο συστατικό, το τριφθοροακετύλιο 
τριπεπτίδιο-2. Σε κλινικές δοκιµές αυτό το µοναδικό συστατικό βελτίωσε 
σηµαντικά την ελαστικότητα του δέρµατος και είναι γνωστό για την 
καταπολέµηση της προγηρίνης, µιας επιβλαβούς πρωτεΐνης που 
αυξάνεται καθώς γερνάµε και καταστρέφει το δέρµα µας. Καθώς 
µιµείται τις φυσικές διεργασίες του δέρµατος, αυτό το πεπτίδιο τριών 
αµινοξέων αυξάνει τη σφριγηλότητα και µειώνει την εµφάνιση των 
λεπτών γραµµών και των ρυτίδων.

Άλλα δεν σταµατήσαµε εκεί. Το συνδυάσαµε µε υδρολυµένο 
υαλουρονικό νάτριο, ένα φυσικό υγραντικό συστατικό, που βοηθά 
στην ενυδάτωση και απαλότητα του δέρµατος. Το firming serum, είναι 
επιστηµονικά σχεδιασµένο έτσι ώστε η αλόη να προσφέρει όλα τα 
οφέλη της στην καταπράυνση και απαλότητα του δέρµατος.

Το εκχύλισµα ζύµης υποστηρίζει τη σύνθεση κολλαγόνου και τη φυσική 
άµυνα του δέρµατος έτσι ώστε να µειώσει την εµφάνιση ανοµοιόµορφου 
τόνου του δέρµατος, ενώ η πρωτεΐνη ορού γάλακτος αναζωογονεί το 
δέρµα αυξάνοντας την απαλότητα, τη σφριγηλότητα και το πάχος του.

Αυτή η σύνθεση χωρίς άρωµα είναι το όνειρο κάθε επιστήµονα που 
ασχολείται µε το δέρµα. Με τα ευεργετικά συστατικά της φύσης και τα 
πιο προηγµένα τεχνολογικά ευρήµατα που θα σας κάνουν να δείχνετε, 
αλλά και να νιώθετε στα καλύτερά σας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Μειώνει την εµφάνιση των λεπτών γραµµών και 

των ρυτίδων

• Βελτιώνει την υφή του δέρµατος χάρη στη 

σφριγηλότητα και ελαστικότητα που του χαρίζει

• Υποστηρίζει την υγιή σύνθεση κολλαγόνου, 

βελτιώνοντας τον ανοµοιόµορφο τόνο δέρµατος

• Περιέχει καινοτόµα και κλινικά µελετηµένα 

συστατικά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Πιέστε µια φορά την αντλία και απλώστε µε 

απαλές κινήσεις προς τα πάνω σε ολόκληρο το 

πρόσωπο. Για καλύτερα αποτελέσµατα, απλώστε 

ακόµα µια φορά στην περιοχή του λαιµού και 

προς τα πάνω στο πηγούνι για ακόµα πιο νεανικό 

δέρµα. Απλώστε το πρωί και το βράδυ µετά τον 

καθαρισµό για καλύτερα αποτελέσµατα.

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 

Vera Gel), Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, 

1,2-Hexanediol, Hydroxyethylcellulose, 

Hydrogenated Starch Hydrolysate, Lactose, 

Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Propanediol, 

Potassium Sorbate, Caprylyl Glycol, 

Arginine, Sodium Hyaluronate, Whey Protein, 

Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Caprylhydroxamic 

Acid, Yeast Extract, Tripeptide-1, Trifluoroacetyl 

Tripeptide-2, Caprooyl Tetrapeptide-3, Citric Acid, 

Ascorbic Acid, Sodium Benzoate.

infinite by Forever™  
firming serum 
#555

Χωρίς γλουτένη  Κατάλληλο για χορτοφάγους

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ


