
Testünk mintegy 70 %-a víz, és 3-4 %-a 
vitamin. Ezért fontos, hogy mindig 
minőségi folyadékot vigyünk be a 
szervezetünkbe; ilyen nálunk a 
Forever Mineral Water, vagy a 
tizenegyféle alapanyagot tartalmazó 
Aloe Blossom Herbal Tea. A sejtjeink 
csak a bevitt táplálékból, és funkcionális 
kiegészítőkből tudja felépíteni önmagát, 
és képes hatásosan működni. Javaslom 
az Aloe Vera Gel napi használatát a 
vitaminok pótlására!

Bőrápoláson a bőr szennyeződésektől 
való megtisztítását, anyagcseréjének 
javítását, az izomtónus edzését, 
táplálását, életerejének fokozását értem 
- mindezt az öregedés késleltetése 
érdekében.

A bőrápolást, mint kozmetikus 
szakember az úgynevezett nagy-
kezeléssel végzem el leghatéko-
nyabban, és utána már a vendég 
felelőssége, hogy ezt a szép, tiszta 

bőrt a következő kezelésig megőrizze. 
Ebben segítenek a Forever termékei. 

Emellett magam is alkalmazok olyan 
kezeléseket a Forever termékeivel, 
amelyekkel látványos feltöltést, 
táplálást, ránctalanítást, hidratálást 
érek el. 

Kicsit szaladjunk előre, és csináljunk 
reklámot az INFINITE családnak, 
ami a hidratálás területén páratlan 
megoldást nyújt.  Ez annyira jó, 
annyira hatásos termék - gyakorlatból 
tudom -, hogy nem találtam párját 
a piacon. 

Amikor elmész a kozmetikushoz, 
add oda a termék összetételét a 
kezébe, hiszen ő a szakember. 
Neked, mint a termék ajánlójának, 
nem kell bebifláznod azt, ne légy 
szakbarbár. Bízz az ő tudásában, 
hiszen a jó kozmetikus egy életen 
át folyamatosan tanul.

Álljon itt egy példa arra, milyen 
kezelést javasolj annak a kozmetikus 
kolleginának, akit szeretnél megismer-
tetni a Forever adta lehetőséggel!

Tisztításhoz használja az INFINITE hid-
ratáló arctisztítót (Hydrating Cleanser)! 
Aloe Firstös vattával törölje át a bőrt!
Forever Marine Maskot lazítson 
fel egy tálkában Aloe Firsttel, úgy, 
hogy ecsettel felvihető legyen az 
arcra. Húsz perc hatóidő után vizes 
törölközővel gyengéden lazítsa fel a 
megszáradt maszkot, majd bő víz-
zel öblítse le. Aloe Firstös vattával 
törölje át a bőrt!
Tegye fel a csöppnyi bőrfeszesítő 
szérumot (Firming Serum) egyen-
letesen elosztva az arcra, akár 
UH-bevitellel. Annak felszívódása 
után fejezze be a kezelést a regeneráló 
krémmel (Restoring Creme), mely 
egyben az „elengedő krém”.

Egészen biztos, hogy most felmerül 
a nagy kérdés, mivel masszírozza át 
a bőrt? Ajánlatodban itt térj ki az illó-
olajokra, melyekből tetszése szerint 

választhat. Javaslom a masszázshoz 
még az Alpha-E Factor hozzáadását.
A kezelés látványos eredményt hoz-
hat, és otthoni bőrápolásra is ajánlható 
természetesen a nagykezeléssel 
kitisztított bőrre.  Éjszakai krémnek 
pedig a testesebb Aloe Propolis 
Creme-ünket szeretem javasolni. 
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BEAUTY        TIPPEK
UNGÁR KATA  manager      

A SZÉPSÉG  
belül kezdődik
A Forever termékskálája egy megvalósult álom a 
kozmetikus szakember számára. Ennek köszönhetően az 
otthoni bőrápolásban hatásos, magas minőséget képviselő 
termékeket tudok ajánlani a vendégeimnek - külső és belső 
használatra egyaránt. (Persze magam sokkal több terméket 
használok, mint amennyit most majd megemlítek nektek.) 
Áldott a sorsom, mert huszonkét éve használom a Forever 
Living Products termékeit, így elmondhatom, nem hitem 
van a termékben, hanem tapasztalatom. 
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     1. Bőrápolás nem létezik annak rendszeres, alapos letisztítása nélkül (Aloe 
Cleanser). A környezet szennyező anyagai odatapadnak a bőr felületére, és 
összefüggő, áthatolhatatlan réteget hoznak létre. Ennek következtében kevés az 
oxigén, és a bőrlégzés nem megfelelő. A bőr mirigyeinek váladéka bomlásnak 
indul, mely megzavarja a benne lejátszódó élettani folyamatokat. A faggyúmirigy 
váladéka, ha nincs gőzöléssel, nyomkodással nagykezeléssel évente legalább két 
alkalommal kitisztítva, akkor a faggyúdugaszok ott maradnak bezárva a póru-
sokban, és ezek felületi bőrradírral NEM eltávolíthatók. Alapos nagykezelés után 
azonban az elhalt hámsejtek összecsapódása ellen megoldás a rendszeresen 
használt bőrradír, a Forever Aloe Scrub. A szakember erre még rá tud segíteni 
speciális gépekkel, például hidroabrázióval, egy kíméletes, vizes bőrcsiszolással.

2. A bőr anyagcseréje masszázzsal fokozható. Ehhez kiegészítésként javaslom 
a Forever Ginkgo Plus tablettánkat és a tonikot (Rehydrating Toner) külső 
használatra vagy az Aloe First alkalmazását.
 
3. Izomtónus-fokozás a következő fontos tényező, mely acmasszázzsal érhető el. 

4. A bőr edzése szempontjából újfent hatásos a már említett arcmasszázs, a hi-
deg-meleg fürdő és a luffa kesztyűvel való alapos dörzsölés.

5. A bőr táplálása, hidratálása a hamarosan kapható INFINITE termékcsalád-
dal tökéletesíthető. A Nefi-kozmetikában már hónapok óta használom komplett 
kezelésre ezt a remek készletet a vendégeim nagy megelégedésére.  Az eddig 
elmondottakat alátámasztja a dobozban lévő termékek összeállítása. 

AZ ÖREGEDÉS ELLEN KÜLSŐLEG 
ÉS BELSŐLEG IS TENNI

ÍGY ÉRDEMES 

Utóirat:
Tisztelt Kozmetikus Kollegina! Kutatóvegyészből lettem kozmetikus. Hidd 
el, szakmailag minden terméknek részletesen utána néztem. Tapasztald 
meg te is a készítmények hatásosságát, és javasold bátran a vendégeidnek 
a Forever minőségi termékeit! Kozmetikusnál a kezelések alatt nők, férfiak 
egyaránt megnyílnak, beszélgetünk. Legyen ez egy olyan érdekes csevegés, 
ami a szépségről és az egészségmegőrzésről szól.  Így a hasznos idő alatt, 
mind te, mind a vendég feltöltődik, és vidáman, érdeklődve jön legközelebb is 
hozzád. Örömmel várunk téged is a Forever csapatába!


