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Слънчево лято с Форевър

Слънчево лято
с Форевър

Л

ятното слънце прежуря навън, но няма нужда
постоянно да се криете на сянка. Продуктите с
алое вера на Форевър Ливинг Продъктс са вашият
шанс да се радвате пълноценно на лятото, морето
и планината. Съвършената почивка е пред вас със
страхотни продукти, които се грижат за вашата кожа
и я предпазват от вредното влияние на слънцето. С
тях можете да избегнете преждевременното състаряване на кожата, болезнените изгаряния и появата
на тъмни петна по кожата. Не забравяйте да сложите
продуктите, за които става дума в този материал,
в куфара си, когато тръгвате на почивка. Ако пък
не разполагате с всички тях у дома, включете ги в
следващата си поръчка!

Защита преди излагане на слънце
През топлите месеци не излизайте от къщи без слънцезащитния лосион с
алое (код: 199). Основната
съставка на този крем със
защитен фактор 30 е чист
гел от алое вера, съчетан
с овлажняващи и омекотяващи кожата съставки. Той
ви предпазва от слънчевите
UVA и UVB лъчи и се грижи
за идеалния вид на вашата кожа. Високият защитен
фактор ви предпазва от изгаряне, а алоето успокоява
и регенерира кожата. Следвайте нашите препоръки,
за да защитите кожата си от вредните ултравиолетови лъчи и да се сдобиете с красив и равномерен
златист тен:
1. Нанесете „Алое сънскрийн” върху суха кожа 30 мин.
преди да се покажете на слънце.
2. Нанесете повече крем, отколкото мислите, че ви е
нужен.
3. Не забравяйте ушите, врата, горната част на стъпалата и коленете.
4. Нанасяйте на всеки два часа или веднага след
плуване.
Вазелинът за устни с алое и жожоба (код: 022)

ви помага да защитавате устните си от слънцето и
вятъра, като ги предпазва от прекомерно изсушаване.
Съчетава най-добрите съставки,
сред които са алое, масло от жожоба, пчелен восък и витамин Е.
Вазелинът за устни „Алое липс“
успокоява, омекотява и овлажнява напукани и сухи устни. Освен
това той е идеална първа помощ
при ухапвания, леки порязвания
или изгаряния.

Грижа след излагане на слънце
Ако все пак попрекалите със слънцето и кожата ви
има нужда от успокояване, гелът от алое вера (код:
061) е идеален за целта. Сякаш току-що изваден от
пресен лист алое, този гъст, прозрачен гел попива
бързо и приятно охлажда кожата, като едновременно
с това я овлажнява и облекчава паренето. Подходящ
е и при одрасквания, ухапвания от насекоми, натъртвания и др. Доставя на кожата витамини, минерали,
антиоксиданти, аминокиселини и възстановява влагата
след излагане на слънце. Той не е мазен и не оставя
петна по дрехите.
Лосионът с алое (код:
062) е отличен за лице и
тяло. Той съчетава висока концентрация на чист
гел от алое вера (69%) с
масло от жожоба, колаген, еластин и витамин
Е. Бързо възстановява
деликатния рН-баланс и
еластичността на кожата,
като й придава копринена мекота.
Страхотен за лице и
тяло, овлажняващият
лосион с алое вера (код:
063) комбинира силата на чистия стабилизиран гел от
алое с алантоин, масло от кайсиева ядка, масло от
жожоба, еластин и разтворим колаген. Той е по-плътен
от лосиона с алое и като него има лек, приятен аромат.
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Нежно възстановява изгубената влага и успокоява
раздразнената кожа.

още пчелен прополис, алантоин и единайсет билкови
екстракта. Нека споменем само някои от тях: лайка
за успокояване, бял равнец с противовъзпалителни
свойства, мащерка и евкалипт – антисептични качества, пасифлора и сандалово дърво с отпускащо
действие. Идеален е за първа помощ при изгаряния,
тъй като рН-балансът му е подходящ дори за найчувствителната кожа.

Нека не забравяме и
невероятния крем с алое
и прополис (код: 051).

Този гъст крем съдържа стабилизиран гел от
алое, пчелен прополис,
лайка, черен оман, витамини А и Е. Отлично
овлажнява, успокоява
и омекотява раздразнената от слънцето кожа.

Не забравяйте да обновявате кожата си от главата до петите с ексфолианта с алое (код: 238).
Уникалното съчетание на микросфери от жожоба с
чист стабилизиран гел от алое прави ексфолианта
много нежен и подходящ за ежедневно почистване
на кожата в дълбочина и премахване на мъртвите
клетки за сияйна и здрава кожа.
Стегнете тялото си с комплекта за грижа за тялото с алое (код: 055), за да имате самочувствие
на плажа. Антицелулитната програма на Форевър е
лесна за употреба у дома и дава страхотни резултати!
Стабилизиран гел от алое вера, билкови екстракти
и загряващи агенти стимулират кръвообращението,

Великолепен златист тен
За загар без риск Форевър
ви предлага крема за тен
без слънце (код: 239). Неговата специалната формула гали кожата с алое
и други богати овлажнители, като едновременно
с това получавате гладък,
равномерен тен. Колкото
по-често го използвате,
толкова по-тъмен става
вашият тен. Веднъж постигнали желания цвят,
можете да го поддържате,
като прибягвате по-рядко
до лосиона.

стягат и почистват кожата и ви помагат да стопите
излишните сантиметри от най-проблемните зони по
тялото.

Летни алое допълнения
Пръскайте се с Алое
фърст (код: 040), докато сте край морето,
басейна или езерото,
за да охладите и облекчите нагрятата от
слънцето кожа. Този
успокояващ спрей е
създаден на базата на
стабилизиран гел от
алое вера и съдържа

Разхладете се в летните горещини с чаша ледено
студен чай с цветчета от алое (код: 200). Неповторимият му аромат се дължи на перфектна комбинация
от цветчета от алое, канела и джинджифил от Китай,
ароматен карамфил от Мадагаскар, успокояващ бахар
от Ямайка, свежи портокалови кори, лайка, копър,
кардамон и листа от къпина. Използвайте пчелния
мед на Форевър (код: 207) като естествен подсладител. Той е богат на витамини, минерали, ензими,
протеини и аминокиселини. Добавете резенче лимон
или портокал за свеж и неповторим вкус.
Никога не е късно да защитите кожата си.
Започнете
днес, за да
се чувствате по-добре
утре!
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