
infinite by Forever™ firming complex 
Zamerajte sa na starnutie zvnútra.

Krása sa ukrýva nielen v hĺbke pokožky - začína sa výživou. Prvý 
exkluzívny kozmetický doplnok Forever vám pomôže regulovať proces 
starnutia. Dve malé tablety bez povlaku užívané denne podporujú viaceré 
vnútorné systémy tela aj celkový zdravotný stav a vzhľad pleti.

Podľa dvoch klinických skúšaní francúzsky melón poskytuje 
superoxiddizmutázu, čo je kľúčový hráč v antioxidačnom systéme a 
pomáha bojovať proti stresu pre voľné radikály.

Patentované fytoceramidy získané z európskej pšenice dopĺňajú kľúčovú 
zložku, ktorá sa prirodzene nachádza v pleti a zohráva rozhodujúcu úlohu 
pre funkciu vytvárania bariéry chrániacej pred stratou vlhkosti, podporuje 
hydratáciu pokožky a predstavuje ochranu pred starnutím.

Ukázalo sa, že užívanie kolagénu perorálne zmenšuje hĺbku vrások na tvári 
a zvyšuje pružnosť, flexibilitu a hydratáciu pokožky. Vitamín C napokon 
pomáha znižovať únavu a vyčerpanosť a prispieva tiež k normálnej tvorbe 
kolagénu.

Spevňujúci komplex pracuje spoločne so spevňujúcim sérom a ďalšími 
aktuálnymi produktmi línie infinity by Forever™, aby vytvoril najúčinnejšiu 
zbraň proti unavenej, matnej a bledej pleti.

FAKTY
• Nutričná podpora krásy z vnútra von

• Redukuje vrásky a zvyšuje elasticitu pleti a jej 

hydratáciu

• Podporuje  viaceré telesné systémy a dodáva 

celkovú energiu

OBSAH
60 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Užívajte dve tablety denne. Pre dosiahnutie 

najlepších výsledkov konzumujte ráno. 

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, kóšer

ZLOŽENIE 
Hydrolyzát morského kolagénu (ryby), vitamín C 
(L-askorbát vápenatý), fytoceramidy pšeničné*, 
protispiekavá látka (oxid kremičitý), prášok z ovocnej 
šťavy z melónu (Cucumis melo L.), biotín. Alergény 
sú vyznačené tučným písmom.
* Bezlepkový
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STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      

Nutričné hodnoty
Počet dávok v balení: 30    
Odporúčaná denná dávka: 2 tablety  

 Množstvo  
 na dávku * ODD %

Vitamín C 90 mg 113 %

Biotin 30 µg 60 %

Morský kolagénový hydrolyzát 750 mg -

Fytoceramidy (pšenica) 30 mg -

Prášok z ovocnej šťavy z melónu 10 mg - 
(Cucumis Melo. L)

* ODD nebola stanovená

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


