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помняте ли си кога за последен път сте предлагали
на кожата си антиоксидантна терапия? Алфа-Е
фактор е забележителен възстановяващ флуид – богата комбинация от мощни антиоксидантни съставки,
създадена да подсили и хидратира вашата кожа
отвътре, за да я направи изключително гладка.
Алфа-Е фактор е създаден на базата на чист стабилизиран гел от алое вера. Подсилена с витамини А,
С, и Е, масло от пореч и бисаболол, тази емулсия има
за цел да ви предпазва от свободните радикали, които
нанасят поражения на кожата. Специалните съставки
са съчетани по уникален начин с най-чистите овлажняващи агенти и превръщат Алфа-Е фактор в продукт
подходящ дори и за най-чувствителната кожа.
Витамин Е (токоферил ацетат и токоферол) – витаминът на кожата, антиоксидант, който я защитава от
свободните радикали, омекотява и овлажнява.
Витамин А (ретинил палмитат) – мощен антиоксидант, който подсилва еластичността на кожата,
овлажнява и изглажда несъвършенствата.
Витамин С (аскорбил палмитат) – антиоксидант,
подсилващ еластичността на кожата и възпрепятстващ процеса на стареене.
Лецитин – превъзходна, успокояваща кожата съставка, която
увеличава еластичността й.
Масло от семена на пореч
– осигурява гамалинолеова
киселина (незаменима мастна
киселина), която възстановява
влажността на кожата.
Каприлов/капринов триглицерид – естествено успокояващо съединение от кокосово
масло, което овлажнява без да
оставя усещане за омазняване,
присъщо на много други масла.
Масло от соя – овлажнител с
антиоксидантни свойства.

Уникалната формула на Алфа-Е фактор го прави
един от най-универсалните продукти на пазара, предназначен да се грижи пълноценно за нашата кожа.
Ето и нашите съвети за употреба.
Нанесете няколко капки върху лицето и шията, след
това масажирайте с върха на пръстите.
Разтрийте в ръце няколко капки от продукта и нанесете в косата. Алфа-Е фактор е чудесен помощник
за изглаждане на косата и предотвратяване на
накъсването. Освен това е прекрасен овлажнител
за сух скалп.
Масажирайте ежедневно ръцете и стъпалата си,
наблягайки в областта на ноктите.
Флаконът е удобен за път. Използвайте го в самолета, за да овлажните кожата си, а защо не и като
чудесно средство да рекламирате своя ФЛП бизнес
докато пътувате.
Алфа-Е фактор е идеален за всяка ситуация изискваща употреба на естествени антиоксиданти.
Прекрасно допълнение към ежедневната грижа
за кожа, която ви предоставя комплектът „Соня”!
Използвайте Алфа-Е фактор ежедневно и ще
почувствате ефекта на тази невероятна комбинация
от мощни антиоксиданти, които ще балансират и ще
подсилят еластичността на вашата кожа.
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