
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Διατροφικό συμπλήρωμα που στοχεύει στην 

αντιγήρανση από μέσα προς τα έξω

• Μειώνει την εμφάνιση των ρυτίδων στο 

πρόσωπο και βελτιώνει την ελαστικότητα και 

ενυδάτωση του δέρματος

• Βοηθά συνολικά τον οργανισμό και χαρίζει 

ενέργεια  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
60 δισκία

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 2 δισκία ημερησίως. Για καλύτερα 

αποτελέσματα, τα δισκία να λαμβάνονται τις 

πρωινές ώρες. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, Kosher,

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Υδρολυμένο κολλαγόνο (από ιχθύες), βιταμίνη C 
(ως L-ασκορβικό ασβέστιο), φυτοκηραμίδια σίτου, 
αντισυσσωματωτικό (διοξείδιο του πυριτίου), 
σκόνη φρουτοχυμού πεπονιού (Cucumus melo L.), 
βιοτίνη. �Για�Αλλεργιογόνα: βλέπε συστατικά με 
έντονα�γράμματα. 

infinite by Forever™ firming complex 
Στοχεύστε στην αντιγήρανση από μέσα προς τα έξω.

Η ομορφιά είναι κάτι παραπάνω από τη βαθιά φροντίδα του δέρματος 
εξωτερικά–ξεκινά με τη διατροφή. Το πρώτο συμπλήρωμα ομορφιάς της 
Forever σας βοηθά να ελέγξετε τη διαδικασία της γήρανσης. Δυο μικρά 
μη επικαλυμμένα δισκία καθημερινά υποστηρίζουν τη συνολική υγεία του 
ανθρώπινου οργανισμού και την εμφάνιση του δέρματος.

Mε δυο κλινικές μελέτες, το πεπόνι παρέχει υπεροξειδική δισμουτάση, 
ένα συστατικό κλειδί με αντιοξειδωτική δράση κατά των ελευθέρων 
ριζών και του οξειδωτικού στρες.

Φυτοκεραμίδια με πατενταρισμένη τεχνολογία που λαμβάνονται από 
σιτάρι από την Ευρώπη αποκαθιστούν ένα βασικό συστατικό του 
δέρματος που παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του ενυδατικού 
φραγμού του δέρματος υποστηρίζοντας την ενυδάτωσή του και 
συμβάλλοντας στην αντιγήρανση.

Η λήψη κολλαγόνου δια στόματος έχει δείξει ότι μειώνει την εμφάνιση 
των σε βάθος ρυτίδων έκφρασης αυξάνοντας την ανάκαμψη της 
επιδερμίδας, την ελαστικότητα και την ενυδάτωση. Τέλος, η βιταμίνη 
C βοηθά στη μείωση της κόπωσης συμβάλλοντας στον φυσιολογικό 
σχηματισμό κολλαγόνου.

Αυτή η προσέγγιση της ομορφιάς από μέσα προς τα έξω αποτελεί μια 
επαναστατική καινοτομία στην αντιγήρανση και είναι αυτό που λείπει 
από άλλα προϊόντα αντιγήρανσης. Το Firming Complex δεν περιέχει 
γλουτένη και λειτουργεί σε συνδυασμό με το firming serum και άλλα 
προϊόντα τοπικής εφαρμογής της σειράς infinite by Forever™ και είναι το 
πιο δυνατό σας όπλο ενάντια στο θαμπό και κουρασμένο δέρμα.

infinite by Forever™  
firming complex
#556

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Χωρίς γλουτένη

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.


