
Nahahooldus

Fleur de Jouvence  kood  337
Aaloega näohooldussari

Komplektis Aloe Fleur de 
Jouvence on:

• aaloega puhastusvahend,
• niisutav toonik,
• päevakreem,
• öökreem,
• maskipulber,
• aaloega aktivaator,
• lusikas ja anum maski kok-

kusegamiseks ning hari maski 
pealekandmiseks.
(Tooteid müüakse ka eraldi)

Pikki sajandeid on paljud 
tsivilisatsioonid kasutanud värsket 
aaloed selleks, et nahk oleks terve, 
nooruslik ja kaunis. Füüsilise ilu 
kummardamise poolest tuntud 
egiptlased (küllap olete kuulnud 
Kleopatrast) püüdsid naha noo-
ruslikkust säilitada niisutavate 
omadustega aaloe abil. Forever on 
kogu selle taime väe koondanud 
nahahooldussarja Aloe Fleur de 
Jouvence (’nooruse lill’).

See on üks tõhusamaid na-
hahooldussarju, kust leiate kuus 
imelist toodet. Iga toode on ette 
nähtud täisväärtusliku näohool-
duse teatud etapiks. Forever on 
traditsioonide tarkuse ja tänapäeva 
dermatoloogiateadmiste ühenda-
misel loonud suurepärased tooted, 
mille katsete ja loomise pealt ei ole 
kokku hoitud.

Kaunist karbist leiate peale 
toodete veel peegli, maskipulbri 
doseerimislusika ja maski pea-
lekandmise harja. Komplekti 
tooted on müügil ka eraldi, kuid 
kõige kiiremini saavutate soovitud 
tulemuse siis, kui kasutate kogu 
näohooldussarja.

Kõik Aloe Fleur de Jouvence’i 
tooted on loodud hoole ja ar-
mastusega, võttes arvesse naha 
igapäevavajadusi. Toodete aluseks 
on puhas stabiliseeritud aaloegeel, 
millele lisatakse erilist looduslikku 
rakuainet kollageeni, samuti spet-
siaalseid niisutajaid, emulgaatoreid 
ja niiskusesäilitajaid. Nii sünnib 
kordumatu nahahooldussari, mis 
aitab võidelda vananemise, eba-
soodsate ilmastikutingimuste ja 
keskkonnamõju vastu. Aloe Fleur 
de Jouvence taastab ja säilitab 
naha ilu. Nahk püsib loomulikult 
noor, elastne, värske ja jumekas. 
Tootesari sobib igapäevaseks ka-
sutamiseks.

Aaloe kasulikkust nahale 
tuntakse juba iidsetest aegadest. 
Nüüdsest saate oma nahka veel 
enam hellitada, sest teil on Fore-
veri nahahooldussari Aloe Fleur 
de Jouvence!

KASUTAMINE:
• Puhastage nahk kaks korda 

päevas aaloepuhastusvahendiga.
• Toniseerige ja värskendage na-

hka kaks korda päevas niisutava 
toonikuga.

• Hellitage nahka kaks või kolm 
korda nädalas maskipulbrist ja 
aaloeaktivaatorist valmistatud 
maskiga.

• Kasutage igal õhtul taastavat 
öökreemi.

• Kasutage igal hommikul pin-
guldavat päevakreemi.

TÄHELEPANU!
• Vältige toodete sattumist silma.
• Kui toode on tekitanud aller-

gilise reaktsiooni, peske nahk 
kohe sooja veega ja pidage nõu 
perearstiga.

• Hoidke tooteid lastele kättesa-
amatus kohas.
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Aloe Fleur de Jouvence’i 
iluprotseduurid näole

ESIMENE SAMM
Puhastamine

Kui soovite ilusat ja hästi hoolitsetud nahka, on 
kõigepealt vaja aaloega puhastusvahendit. Masseerige 
igal hommikul ja õhtul näo- ja kaelanahale aaloega 
puhastusvahendit. Seejärel pühkige see niiske salvrä-
tiga maha või peske veega puhtaks.

TEINE SAMM
Toniseerimine
Aaloe, kollageeni ja allantoiiniga alkoholivaba 
niisutustoonik toniseerib õrnalt nahka. Niisutage 
nahka igal hommikul ja õhtul toonikusse kastetud 
vatipadjaga, liikudes nahal alt ülespoole.

KOLMAS SAMM
Niisutus (hommik)
Päevakreem on niisutusvahend, mis aitab nahal terve 
ja jumekana püsida. Masseerige kreem õrnade liigu-
tustega näole ja kaelale. See sobib hästi aluskreemiks, 
enne kui kannate nahale oma SONYA kollektsiooni 
jumestuskreemi.

KOLMAS SAMM
Niisutus (õhtu)
Öökreem niisutab, rahustab ja värskendab 
nahka magamise ajal. Kandke igal õhtul enne 
magamaminekut puhtale näole ja kaelale heldelt 
öökreemi.

Aaloega näomask
Et nahk oleks siledam, puhtam, värskem ja roh-

kem pingul, soovitame aaloega näomaski kasutada 
1–3 korda nädalas: kuiva ja tundliku naha korral 1–2 
korda, rasuse naha korral 2–3 korda nädalas.

Aaloega aktivaator on suurepärane niisutaja, 
mis sobib hästi kasutamiseks koos maskipulbriga. 
Aaloeaktivaator puhastab ja värskendab tõhusalt 
nahka.

Komplekti pakendist leiate maski kokkusegamise 
anuma. Segage anumas kokku üks lusikatäis pulbrit ja 
üks lusikas aaloeaktivaatorit. Segage seni, kuni mass 
muutub ühtlaseks. Kandke saadud mass spetsiaalse 
harjaga (samuti komplektis kaasas) õhukese ühtlase 
kihina nahale, alustades kaelast ja liikudes ülespoole. 
Lõdvestuge ja istuge umbes 30 minutit, pea kuklas, 
et näolihased liiguksid võimalikult vähe. Esimesel 
korral soovitame maski peal hoida 10–15 minutit.

Enne maski mahavõtmist asetage näole niiske 
rätik, et mask muutuks pehmeks. Seejärel eemaldage 
õrnalt maskikiht ja peske nahk sooja veega. Kandke 
näole toonikut ja omal valikul kreemi.

Lisasoovitused
Veel parema tulemuse saavutamiseks proovige 

Foreveri kangamaski, mis eemaldab tõhusamalt 
surnud rakke, ahendab poore ja pinguldab nahka. 
Tänu kangamaski erilistele kihtidele omastab nahk 
erinevaid kasulikke toitaineid Foreveri niisutavatest 
ja aaloerikastest vahenditest paremini.


