
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

• Απορροφάται γρήγορα στα στρώματα της 
επιδερμίδας 

• Το δέρμα δείχνει ορατά πιο σφριγηλό ενώ 
βελτιώνει την υφή 

• Ενισχύει την ενυδάτωση 

• Βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών και των 
ρυτίδων 

• Ενισχύει την αποτελεσματικότητα των 
αγαπημένων προϊόντων ενυδάτωσης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
50 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Για να ενισχύσετε την ενυδάτωση του δέρματος 

εφαρμόστε 1-2 πιέσεις στα δάχτυλα και απλώστε 

με κυκλικές κινήσεις στο πρόσωπο και στο λαιμό 

πριν εφαρμόσετε το αγαπημένο σας προϊόν 

ενυδάτωσης. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, IASC (Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης), Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 
Gel), Aqua, Propanediol, Cocoglycerides, Propylheptyl 
Caprylate, Butyrospermum Parkii Butter, Coconut 
Alkanes, Cetearyl Alcohol, C12-16 Alcohols, Tremella 
Fuciformis Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Mimosa Tenuiora Bark Extract, Tamarindus Indica 
Seed Polysaccharide, Caprylyl Glycol, Lauroyl Lysine, 
Palmitic Acid, Hydrogenated Lecithin, Cetyl Palmitate, 
Sorbitan Palmitate, Coco-Caprylate/Caprate, Sorbitan 
Oleate, Gluconolactone, Sodium Acetylated Hyaluronate, 
Sodium Hyaluronate, Sodium Ascorbyl Phosphate, 
Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed 
Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Disodium EDTA, 
Citric Acid, Pentylene Glycol, Maltodextrin, Ascorbic 
Acid, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum, Linalool, 
Limonene, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Hydrating Serum 
Ενυδάτωση με τέσσερις τύπους υαλουρονικού οξέος 
Κάθε μέρα το δέρμα μας εκτίθεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί 
να προκαλέσουν ξηρότητα και να συνεισφέρουν στη γήρανσή του. Για να είναι 
το δέρμα πιο νεανικό, σφριγηλό και αναζωογονημένο, ενυδατώστε το με το νέο 
Forever hydrating serum. Όχι μόνο θα περιβάλλει το δέρμα με ένα βελούδινο 
πέπλο ενυδάτωσης, αλλα πολύ γρήγορα θα ενισχύσει τα οφέλη του αγαπημένου 
σας ενυδατικού προϊόντος. 

Η δύναμη πίσω από αυτή τη σύνθεση προέρχεται από τους τέσσερις τύπους 
υαλουρονικού οξέος που ο καθένας παίζει σπουδαίο ρόλο στη συγκράτηση της 
υγρασίας. Το υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει έντονα το δέρμα καθώς συγκρατεί 
1,000 φορές το βάρος του σε νερό. Αυτοί οι τέσσερις τύποι συνδυάζονται και 
αναπληρώνουν το νερό στην επιφάνεια του δέρματος συγκρατώντας την υγρασία 
μέσα και βελτιώνοντας την ελαστικότητα με αποτέλεσμα το δέρμα σας να δείχνει 
ορατά πιο σφριγηλό. 

• Υαλουρονικό νάτριο με εξαιρετικά υψηλό μοριακό επίπεδο διαμορφώνει 
ένα προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια της επιδερμίδας μειώνοντας την 
απώλεια νερού εκ των έσω και παράληλα παρέχοντας 24ωρη ενυδάτωση και 
υποστήριξη από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

• Το υαλουρονικό νάτριο συγκρατεί την υγρασία στην επιφάνεια της επιδερμίδας

• Υαλουρονικό νάτριο που απορροφάται γρήγορα κρατάει το δέρμα σούπερ 
ενυδατωμένο.

• Υαλουρονικό νάτριο χαμηλού μοριακού επιπέδου απορροφάται γρήγορα στα 
στρώματα της επιδερμίδας, ενυδατώνοντάς το. 

Επιπρόσθετα στο υαλουρονικό οξύ, χρησιμοποιούμε υλικά από όλα τα μέρη του 
κόσμου, από τις περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. Η σύνθεση περιλαμβάνει 
μια συγκεκριμένη ποικιλία μανιταριού που συγκρατεί την υγρασία, είναι πλούσιο 
σε λιπαρά οξέα καρύδας, βούτυρο καριτέ και συστατικά που καταπολεμούν τις 
ελεύθερες ρίζες όπως το ελαιόλαδο, το λευκό τσάι και τον φλοιό μιμόζας. 

Έχουμε προσθέσει ταμάρινθο, που έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην ενυδάτωση, 
προάγει την ελαστικότητα και την απαλότητα και μειώνει την εμφάνιση του σκληρού 
δέρματος. 

Ως μέρος της σειράς Targeted Skincare, αυτή η σύνθεση απλώνεται εύκολα, 
απορροφάται γρήγορα και έχει εξαιρετικά λεπτή υφή. Το hydrating serum θα 
βοηθήσει το δέρμα σας να δείχνει σφριγηλό και ενυδατωμένο, μειώνοντας την 
εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων και παρέχοντας ένα επιπλέον 
φίλτρο προστασίας ενάντια στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε το πρόσωπο, και εφαρμόστε το hydrating 
serum πριν το προϊόν ενυδάτωσης που χρησιμοποιείτε. Το serum είναι ανάλαφρο 
και μπορείτε να το εφαρμόσετε πριν το makeup, το προϊόν ενυδάτωσης που 
χρησιμοποιείτε ή το αντηλιακό σας- κάνοντας το μια αποτελεσματική λύση σε 
πολλές περιπτώσεις. 

Χρησιμοποιήστε το hydrating serum, μέρα και βράδυ για να δημιουργήσετε ένα 
πέπλο ενυδάτωσης ώστε το δέρμα σας να δείχνει νεανικό και να ακτινοβολεί.

Hydrating serum  

#618

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Κατάλληλο για χορτοφάγους         Κατάλληλο για vegans


