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Biotselluloosi mask aaloega
Võtke istet, lõõgastuge ja laske sel uut sorti maskil oma nahka sügavuti niisutada

KOOSTISOSAD: Water (Aqua/Eau), Propanediol, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/gel d’aloès 
ofcinal stabilisé*), Glycerin, Glycosyl Trehalose, Hydrogenated 
Starch Hydrolysate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, 
Mannitol, Ammonium Glycyrrhizate, Caffeine, Zinc Gluconate, 
Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, Xanthan 
Gum, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hydrolyzed Sclerotium Gum, 
Sodium Hyaluronate.

KOGUS
5 eraldi pakendatud maski

KASUTUS:
1. Avage kott ja võtke mask lahti.
2. Mask on mõlemalt poolt kaitstud kangakihiga. 
Eemaldage üks kiht ja visake ära.
3. Asetage mask näole. Suruge see õrnalt vastu nahka.
4. Eemaldage teine kangakiht ja visake ära.
5. Umbes 20 minuti pärast võtke mask näolt ja visake ära. 
Nahka ei ole vaja pesta. Masseerige maski jääk näo- ja 
kaelanahka, et säilitada nooruslik jume.

- Niisutab ja taastab tõhusalt nahka
- Värskendab nahatooni ja aitab võidelda vananemise tunnustega
- Rahustab nahka ja vähendab punetust
- Nahk näeb välja pehme, pingul ja särav

Praegu Foreveri kõige innovaatilisem mask niisutab tõhusalt, tungides naha 
sügavamate kihtideni. Toote pealekandmine võtab vaid mõne hetke. Seda ei ole vaja 
maha pesta. Kergesti kasutataval maskil on kahetine toime. Seda valmistatakse kõige 
uuemate tehnoloogiate abil nahka turgutavast biotselluloosist.

Forever kasutab unikaalset meetodit: biotselluloosi tootvat bakterit Acetobacter 
xylinum toidetakse Foreveri aaloegeeli ja mererohuga ning selle tulemusena tekib 
maski kiud, mis niisutab, pehmendab ja turgutab nahka.

Mille poolest on biotselluloos muudest ainetest parem? Maski kiud on 1000 korda 
peenemad kui inimese juuksekarv, seega aaloega tselluloosmask on ülimalt paindlik 
ja kohandub suurepäraselt näokontuuridega. See võimaldab maskis sisalduvatel 
ainetel tungida sügavale nii peenetesse kui ka silmnähtavatesse kortsudesse, kuhu 
tavapärased maskid ei küündi.

Maski on rikastatud naturaalseid komponente sisaldava tõhusa niisutusseerumiga, 
mis jätab näole kauaks värskuse ja kirkuse. Selle võrratu seerumi võib pärast maski 
eemaldamist nahale jätta – seda ei ole vaja maha pesta.

Mask sisaldab harilikku hobukastanit, mis värskendab naha tooni ja vähendab 
punetust, samuti rohelist teed ja antioksüdante, mis võitlevad vananemistunnuste ja 
vabade radikaalide vastu. Seerumi peamine koostisosa on glütserool, mis nahka 
sügavuti niisutab.

Maski on väga lihtne kasutada. Lihtsalt eemaldage kangakiht ja asetage mask nahale. 
Suruge see õrnalt vastu nahka ja seejärel eemaldage teine kiht. Lõdvestuge ja 
tunnetage, kuidas aaloega biotselluloosmask teie naha eest hoolt kannab. 20 minuti 
möödudes eemaldage mask ja masseerige ülejäänud seerum nahka. Mask laguneb 
täielikult, niisiis võite selle ära visata ilma süümepiinadeta planeedi heaolu pärast.

See toode on loodud spetsiaalselt kõikidele nahatüüpidele, sealhulgas tundlikule 
nahale. Parima tulemuse saavutamiseks kasutage aaloega biotselluloosmaski koos 
Foreveri ühe populaarseima nahahooldussarja ja Foreveri individuaalseteks 
vajadusteks kohandatud nahahooldustoodetega.




