


Kujutage ette, et teie nahk on justkui mahlane ploom. Sile ja siidine 
niiskust täis ploom meenutab noort tervet nahka. Ent vanuse 
kasvades kaotab nahk kiiremini niiskust. Lisaks veel ebasoodsad 
keskkonnategurid (saaste ja päike) ning meie nahk kaotab elastsuse 
ja sära ning lõtvub.
Kuiv vananev nahk näeb välja tuhm ja kipub enam kortsuliseks 
minema, täpselt nagu niiskusevaeguses ploom.

Vananemise mõju

Kuiv nahk
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Forever on uusimate teadusavastuste varal ja parimate looduslike 
koostisosade abil loonud uue innovaatilise nahahooldustoodete 
sarja, mis aitab naha eest hoolitsevatel aaloe-omadustel  
paremini esile tulla.

Aega me tagasi keerata ei saa, kuid saame taastada 
naha niiskustasakaalu, soodustada kollageeni tootmist ja 
vähendada kortsude teket, et nahk näeks välja värske nagu 
äsja nopitud ploom.

Taastage naha niiskus

Niisutatud nahk

Uudne nahahooldus



Niisutav puhasti
Kasutus: puhastage näo- ja kaelanahka kaks korda päevas (hommikul ja õhtul).

Nahapingulduskompleks
Tarvitamine: võtke hommikul kaks tabletti.

Pinguldav seerum
Kasutus: kandke kaks korda päevas (hommikul ja õhtul) puhastatud näo- ja kaelanahale.

Taastav kreem
Kasutus: kandke nahale kaks korda päevas (hommikul ja õhtul) pärast pinguldavat seerumit infinite.

Uus viis kogeda aaloe võimsust

Need tooted täiendavad üksteist, et tagada ülitõhus nahahooldus, mis aitab vähendada 
kortsude teket, silub nahka, toidab seda seestpoolt ning muudab väljastpoolt ilusamaks.

Infinite by Foreveri abil on erinevus nii nähtav kui ka tuntav.

Infinite by Foreveri loomisel on meie spetsialistid 
kasutusele võtnud peptiidid, looduslikud mineraalid, 
taimeekstraktid, kõrbetaimed ja nahahoolduse 
uusimad teadusavastused, mis mitte üksnes ei täienda 
aaloed, vaid tõepoolest suurendavad selle efektiivsust 
ja aitavad selle kasulikel omadustel paremini esile tulla.

Uu
dn

e 
na

ha
ho

ol
du

s



Uudne nahahooldus



Oleme selle puhastusvahendi loonud 
õrnale nahale.

Niisutava puhasti koostises on rohkelt looduslikku päritolu tõhusaid 
koostisaineid, nagu õunaekstrakt ja õuna aminohapped. Need 
koostisained niisutavad nahka silmapilkselt ning lõhustavad mustuse ja 
rasva, et need oleks võimalik kergesti maha pesta.

Kookosest ja aminohappest glütsiinist saadav 
naatriumkokoüülglutamaat on õrn, looduslik, niisutav 
pindaktiivne aine, mis ei tekita allergiat ega ärrita ning 
pehmendab nahka seda kuivatamata.

Päevalilleõli, mis sisaldab palju linoolhapet ja 
E-vitamiini, lõhustab mustust ja elutute rakkude 
jääke, et need oleks võimalik õrnalt eemaldada.

See õrn kreemjas puhasti niisutab, pehmendab ja 
puhastab, valmistades naha ette muude 
vananemisvastaste toodete mõjuks.

Lõhnatu

Niisutav puhasti
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Igal edukal tootesarjal on oma saladus ja siin 
on üks meie omadest.

Pinguldav seerum võitleb vananemise tunnuste vastu nii seest- kui ka väljastpoolt. 
Selle loomisel on tuginetud praeguse aja ühele imetabasemale avastusele 
nahahoolduse vallas.

Aaloe mõju tugevdab pinguldava seerumi koostises olev trifluoratsetüültripeptiid-2 – 
kolme aminohappe peptiid, mis jäljendab nahas loomulikult toimuvaid protsesse, et nahk 
oleks rohkem pingul ja tekiks vähem kortse. Kliinilised uuringud on näidanud, et see 
koostisosa on kasutajate naha elastsust silmnähtavalt parandanud. Pealegi võitleb see 
progeriiniga – toksilise valguga, mida vanusega juurde tuleb ja mis 
nahale palju kahju põhjustab.

Pinguldav seerum sisaldab hüdrolüüsitud naatriumhüaluronaati – 
looduslikku niisutajat, mis turgutab nahka ja aitab niiskustaset 
säilitada. Toode on loodud nii, et aaloe rahustav ja pinguldav mõju 
avalduks optimaalselt. Pärmiekstrakt toetab kollageeni tootmist ja 
naha loomulikku kaitsefunktsiooni ning annab nahale ühtlasema jume. 
Vadakuvalgud värskendavad, siluvad ja pinguldavad nahka ning 
muudavad selle lopsakamaks.

Kõik need tõhusad koostisained võitlevad üheskoos vananemise 
vastu nii seest- kui ka väljastpoolt ning täiendavad hästi meie ülimalt 
novaatorlikku nahapingulduskompleksi.

Lõhnatu

Pinguldav seerum
Uudne nahahooldus



Me teame, et ilu algab seestpoolt, õigest toitumisest.

Pinguldava seerumi hea kaaslane on 
nahapingulduskompleks, mis võitleb vananemise 
tundemärkide vastu seestpoolt. Foreveri esimene ja 
ainulaadne ilu-toidulisand aitab igakülgselt naha eest 
hoolitseda ja mitmest aspektist vananemise vastu 
võidelda. Meie pingulduskompleksi tabletid sisaldavad 
melonikontsentraadist, fütokeramiididest ja merekalade 
kolleeginist koosnevat patenditud kompleksi. Nisust 
saadud kasulikud fütokeramiidid täiendavad naha 
loomulikke keramiidivarusid. Keramiidid täidavad väga 
tähtsat rolli selle kaitsekihi moodustamisel, mis aitab 
niiskuse nahas hoida.

Uuringud on näidanud, et kollageeni tarvitamisel 
toidulisandina väheneb sügavate kortsude teke 
ning nahk on enam pingul ja paremini niisutatud, 
sellepärast oleme sellesse tõhusasse tootesse 
lisanud merekalade kollageeni.

Ja viimaks, C-vitamiin aitab leevendada väsimust 
ja toetada kollageeni normaalset tootmist, mis on 
vajalik naha korralikuks funktsioneerimiseks. See on 
vananemisvastases võitluses uus ja tõeliselt innovaatiline 
toode, mis täiustab suurepäraselt pinguldava seerumi 
toimet.

Gluteenivaba

Nahapingulduskompleks
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Meie erilise vananemisvastaste toodete sarja lõpetab kreem, kus on 
rohkem kui 15 nahka turgutavat koostisainet.
Ehkki taastava kreemi koostises on palju niisutajaid, on see 
hea konsistentsiga kerge ja kiiresti imenduv toode, mis ei jäta 
rasukihti ega koorma nahka.

Tõhusad taimset päritolu koostisained, nagu salat-
euterpepalmi marjad ja granaatõun niisutavad ja siluvad 
nahka. Austraaliast pärit ravimtaim centipeda cunninghamii 
toimib koos aaloega sünergiliselt, aidates avalduda selle 
kasulikel omadustel. Üheskoos rahustavad need hästi nahka. 
B3-vitamiin ja peet annavad nahale ühtlase värvitooni ning 
siluvad selle pealispinda, luues nahale noorusliku 
väljanägemise. Sellised koostisosad nagu skvaleen, 
jujuubiester, glükolipiidid ja mesilasvaha on head niisutajad, 
mis aitavad taastaval kreemil hõlpsalt nahale jaotuda.

Selle imelise niisutava, ülitõhusa kreemi loomisel oleme 
rakendanud uusimaid avastusi keemiast ja kasutanud 
muudetud struktuuriga taimset päritolu suhkrut, mis aitab 
niiskusel nahas püsida.

Lavendli-, mõruapelsini-, basiiliku-, eukalüpti-, laimikoore- ja 
apelsinikooreõlist vananemisvastane eeterlike õlide segu 
aitab esile tuua aaloe omadused ning taastada ja 
värskendada karedat nahka.

Kas pole mitte suurepärane lõpulöök vananemise vastu?

Taastav kreem
Uudne nahahooldus



Nahapingulduskompleks
Tarvitamine: kaks tabletti iga päev. Parima tulemuse saavutamiseks võtke 
tablette hommikul. Hoidke tihedalt suletuna kuivas ja pimedas, lastele 
kättesaamatus kohas.

Teave toidulisandi kohta 
1 portsjon: 2 tabletti 
Portsjoneid pakendis: 30 

 Kogus ühes portsjonis VTV %

C-vitamiin (kaltsiumaskorbaat) 90 mg 112%

Biotiin 30 mcg 60%

Patenditud Infinite kompleks 790 mg *
Merekalade kollageeni hüdrolüsaat, keramiidiekstrakt (triticum aestivum) 
(seemned), melonimahla kontsentraat (cucumis melo) (viljaliha)

* VTV ei ole kindlaks määratud

Muud koostisosad: ränidioksiid. Sisaldab kala ja nisu (allergeenid).Uu
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Niisutav puhasti
Kasutus: masseerige puhastit niiskete sõrmedega ringjaid liigutusi tehes õrnalt 
ülespoole ja külgedele juustepiiri suunas. Peske hoolikalt maha, et eemaldada 
jumestus ja mustus, seejärel kuivatage õrnalt rätikuga.

Tähelepanu! Vältige silma sattumist. Kui tunnete silmade ärritust, loputage hoolikalt 
veega. Kui ärritus ei möödu, katkestage puhasti kasutamine ja pidage nõu arstiga.

Koostis: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Sodium Cocoyl Glycinate, 
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Cetearyl Alcohol, Capryloyl Glycerin/
Sebacic Acid Copolymer, Sorbitan Laurate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, 
Arginine, Diheptyl Succinate, Glycerin, Coco-Glucoside, Tocopherol, Ascorbic 
Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Stearic Acid, 
Hexylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate, 
Crosspolymer, Polyhydroxystearic Acid, Xanthan Gum, Citric Acid, 
Tetrasodium EDTA, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Taastav kreem
Kasutus: vajutage dosaatorit ja masseerige kreem ringjate liigutustega näo- ja 
kaelanahale suunaga üles ja külgedele juustepiiri suunas.

Tähelepanu! Vältige silma sattumist. Kui tunnete silmade ärritust, loputage hoolikalt 
veega. Kui ärritus ei möödu, katkestage kreemi kasutamine ja pidage nõu arstiga.

Koostis: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Isoamyl Laurate, Propanediol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-6 Distearate, 
Hydroxystearyl Alcohol, Squalane, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Euterpe 
Oleracea Fruit Extract, Punica Granatum Extract, Centipeda Cunninghamii 
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel 
Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil, 
Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) Oil, Eucalytus Globulus (Eucalyptus) Leaf 
Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Origanum Marjorana (Marjoram) Leaf Oil, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium Hyaluronate, Arginine, Hydrolyzed Jojoba 
Esters, Beta-Glucan, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol,  
Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Glycosphingolipids and Glycolipids, 
Polyacrylate Crosspolymer-6, Polyglyceryl-3 Beeswax, Niacinamide, 
Cocoglyceride, Hydrolyzed Corn Starch, Hydroxystearyl Glucoside, Butylene 
Glycol, Cetyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic 
Acid, Lactic Acid, Linolenic Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid, 
Pentylene Glycol, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl Phosphate, 
Glycerin, Oleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, t-Butyl Alcohol, 
p-Anisic Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, 1,2-Hexanediol, Limonene, Linalool, 
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

Pinguldav seerum
Kasutus: vajutage dosaatorit ja kandke näonahale kiirete, ent õrnade 
pikiliigutustega. Parima tulemuse saavutamiseks kandke seerumit (ühe 
dosaatorivajutuse jagu) kaelanahale suunaga ülespoole lõua suunas.

Tähelepanu! Vältige silma sattumist. Kui tunnete silmade ärritust, loputage hoolikalt 
veega. Kui ärritus ei möödu, katkestage seerumi kasutamine ja pidage nõu arstiga.

Koostis: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, 
1,2-Hexanediol, Yeast Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium 
Hyaluronate, Arginine, Tripeptide-1, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Caprooyl 
Tetrapeptide-3, Whey Protein, Lactic Acid, Lactose, Hydrogenated Starch 
Hydrolysate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, 
Dextran, Ascorbic Acid, Propanediol, Citric Acid, Hydroxyethylcellulose, 
Disodium Phosphate, Polysorbate 60, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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