
Mindannyiunkban ott a törekvés, 
hogy minél jobban tartsuk a 
formánkat, minél ápoltabbak, 
szebbek, fiatalosabbak legyünk. 
Bőrünk a legnagyobb szervünk, 
és ezáltal első számú védvona-
lunk a környezeti ártalmak-
kal szemben. Mit tehetünk, 
hogy felkészítsük az őszi-téli 
időszakra? 

A nyár elmúltával lassan beköszön-
tenek a szürke, esős napok. Ahogy 
az időjárás változik, csökken a hő-
mérséklet, rövidebbek a napok, a 
levegő egyre szárazabb lesz, úgy 
veszít bőrünk a hidratáltságából. Ideje 
hát, hogy változtassunk ápolási szo-
kásainkon, és felkészítsük bőrünket a 

hidegebb, szárazabb időjárásra. 
Ha megfelelően kezeljük a bőrünket, 
nemcsak felkészülünk a következő 
időszakra, de kijavíthatjuk a nyári 
nap okozta károkat is. 

Emellett természetesen az életmó-
dunk – táplálkozás, folyadékbevitel, 
testmozgás, alvás – is meghatározó 
tényező, de meggyőződésem szerint a 
napi kétszeri rendszeres bőrápolással, 
semmi sem veheti fel a versenyt a bőr 
fiatalosságának megőrzése érdekében.  

A bőr egészségének, szépségének 
megőrzéséhez nem csak külső segítsé-
günk van. A napsugárzás és a termé-
szetes öregedés hozzájárul bőrünk 
kollagéntartalmának csökkenéséhez, 

amit a Fleur de Jouvence családdal 
nagyon jól tudunk ellensúlyozni. Ám ah-
hoz, hogy bőrünk hosszú távon rugal-
mas és hidratált maradjon, szervezetünk 
vitamin- és ásványianyag-háztartása is 
nagyban hozzájárul. A kozmetológusok 
és bőrgyógyászok szerint is rengeteget 
segít a bőr rugalmasságának, fiatalos 
megjelenésének megőrzésében példá-
ul a hyaluronsav, a Q10 qoenzim, az 
A- és E-vitaminok valamint a méhpem-
pő. Szerencsénkre több termékünk-
ben is megtalálhatók ezek az értékes 
összetevők.  

Ami a legjobb hatás elérését illeti, 
mi a komplex megoldásokban hiszünk, 
és ezt tudjuk a legjobb szívvel ajánlani 
mindenkinek.
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ŐSZ: 
ÚSSZUK MEG 
SZÉP BŐRREL!

...IDEJE, HOGY 
VÁLTOZTASSUNK 
BŐRÁPOLÁSI 
SZOKÁSAINKON...
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1. Tisztítsd a bőröd minden nap reggel és este! Miért? 
Mert attól, hogy te lefekszel aludni, a tested működése 
nem áll le, és reggel is ugyanannyira szüksége lesz a 
bőrödnek a megfelelő bőrápolásra, mint este, amikor 
megtisztítod a sok kosztól, portól és sminktől. Hiába 
vannak szuper hidratáló termékeink, ha nem tisztí-
tod a bőröd megfelelően, nem lesznek olyan hatás-
sal, amilyenre vágysz. Használj bőrradírt legalább 
egyszer egy héten! Segít megszabadulni az elhalt 
hámsejtektől, és felkészíti bőrödet a hidratálásra. 
Használhatod az Aloe Deep-Cleansing Exfoliatort, 
vagy az Aloe Scrubot, akár egész testeden. Ha pedig 
a téli hidegben is bársonyos kézfejekre vágysz, aján-
lom a Forever Aloe Scrub - Aloe Moisturizing Lotion 
-  Alpha–E Factor kombót. Azonnali látványos hatása 
miatt külön kedvencem az Aloe Fleur de Jouvence 
Mask Powder-rel készített pakolás. A zsíros bőrűek 
nagy kedvence a Forever Marine Mask, mely kedvező 
hatással van  a faggyúmirigyek működésére.

2.  Tonizálás után használd a kiegészítő termékeket 
a hidratálás fokozására: Szemránckrém, R3 Factor, 
Alpha-E Factor, Sonya Aloe Nourishing Serum.

3. Hidratálj megfelelően, mert hidratáló krémeink 
megfelelő védelmet nyújtanak a környezeti ártal-
mak ellen, éjszaka pedig még inkább segítik 
a sejtmegújulást. 

4. Figyelj oda az ajkaidra! Itt is alkalmazz bőrradírt 
hetente egyszer egy fogkefe segítségével, és hasz-
náld a Forever Sun Lipset naponta többször! Síelésnél 
mindenképp ajánlom, hogy legyen kéznél a Forever 
Sun Lips!

5. Az arcápolás mellett hidratáld egész tested, 
odafigyelve a kényesebb részekre (térd, könyök, 
kéz, talp, sarok). Ezekre nekem nagyon bevált az 
Aloe Moisturizing Lotion az Alpha-E Factorral ke-
verve. Ha fokozni akarod a hatást, jöhet még egy 
kis aromaterápia (levendula vagy citrom).

Így érdemes:


