
infinite by for Forever™ hydrating cleanser  
Upokojujúci čistiaci prostriedok na jemnejšiu a 

hydratovanejšiu pokožku.

infinite by Forever ™ je hydratačný čistiaci prostriedok bez vôní, ktorý využíva 
silu aloe vera, kokosu a jabĺk na odstránenie nečistôt, mastnoty a make-upu 
a zanecháva po sebe jemný závoj vlhkosti pre pokožku, ktorá ostane jemná a 
upokojená.

Verí sa, že jablká sa pestovali už dávno Šťava, ktorá je v tomto ovocí, 
odolávala vplyvom životného prostredia a zmenám po tisíce rokov. Využili 
sme dve kľúčové zložky jabĺk, ktoré sú bohaté na vitamíny: jablkový extrakt a 
jablkové aminokyseliny, aby sme vašej pokožke poskytli silnú ochranu pred 
účinkami starnutia.

Tento mliečny a zvlhčujúci čistiaci prostriedok používa hypoalergénne 
kokosové mastné kyseliny na odstránenie nečistôt z vašej pokožky, takže je 
možné ich z pokožky starostlivo a jemne umyť - takže vaša tvár zostane na 
dotyk hebká.

Kľúčovou charakteristikou mladistvej pokožky je jej dobrá hydratácia a 
povzbudenie. Neumývajte iba nečistoty a make-up. Pomôžte svojej pokožke 
vyzerať a cítiť sa na dotyk mladšie a zároveň položte silný základ pre zvyšok 
svojej rutiny pomocou hydratačného čističa Infinite by Forever.

FAKTY
• čistí pleť bez vysušovania

• chráni pleť pred starnutím

• poskytuje okamžité zlepšenie hydratácie pokožky

• jemný, bez sulfátov

OBSAH
118 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste veľké množstvo na mokré prsty a krúživými 

pohybmi jemne vpracujte na tvár a krk. Dôkladne 

opláchnite.

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera 
Gel),  Aqua, Helianthus Annuus  
(Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Propanediol, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium 
Cocoyl Apple Amino Acids, Cetearyl Alcohol, 
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Sorbitan 
Laurate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Arginine, 
Diheptyl Succinate, Glycerin, Coco-Glucoside, 
Tocopherol, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Stearic Acid, 
Hexylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyhydroxystearic 
Acid, Xanthan Gum, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, 
Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 
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STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov


