
A nő meglehetősen hiú lény, így 
nem csoda, hogy az egyik legfőbb 
célja a szépség és a fiatalság meg-
őrzése. Ez azonban nem könnyű, 
hiszen a kor előrehaladtával csökken a 
vérkeringés, romlik a bőr nedvességtar-
talma, tápanyagokkal való ellátottsága. 
Csökken a bőr kollagén- és elasztin-
szintje is. Ez azt eredményezi, hogy a 
bőr gyengül, feszessége már nem a 
régi, a ráncok elmélyülnek. Az öregedés 
elleni harcban a legfontosabb és legha-
tékonyabb fegyver a megelőzés. 
 
A bőr öregedése természetes folya-
mat, amit nagyrészt olyan tényezők 
(környezeti ártalmak, napsugárzás, 
páratartalom, szél, időjárási szélső-
ségek...) idéznek elő, melyeket nem 
tudunk befolyásolni. Igyekezzünk 
tehát azokat a tényezőket csökken-
teni, amikkel mi magunk is ártunk a 
bőrünknek: helytelen táplálkozás, a 
testedzés hiánya, stressz, dohányzás, 
kávé-, alkoholfogyasztás, alváshiány. 
Fontos a hidratálás, ami annyira egy-
szerű, és mégis annyira szükséges! 

A megfelelő mennyiségű és minőségű 
folyadék bevitele évekkel megfiatalítja 
a bőrt, hiszen az a nedvességnek 
köszönheti feszességét, rugalmasságát, 
simaságát, fiatalosságát. Ha megadjuk 
bőrünknek, amire szüksége van, az 
hosszabb ideig láthatóan és érezhetően 
fiatalosabb marad. 

Cégünk nagyon komoly fejlesztések-
kel, kiváló kozmetikumokkal segíti 
fiatalságunk megőrzését. Arcbőrünket 
komplett készleteinkkel profin 
kezelhetjük a mindennapokban. 
Fiatalabbaknak az Aloe Fleur de 
Jouvence, míg a régebb óta fiataloknak 
a Sonya Skin Care készletet ajánljuk!
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HA LASSAN AKARSZ ÖREGEDNI!

 
...A LEGFONTOSABB ÉS LEG-
HATÉKONYABB FEGYVER A 
MEGELŐZÉS... 

Fiatalon fogj hozzá, 

Légy ápolt, légy vonzó, légy szép, légy 
egészséges - és ne csak fiatalon! Ha az vagy, 
sikeres leszel a magánéletedben, a munkádban, 
az üzletedben. Ha pedig sikeres vagy, gazdag 
leszel. Ha szép, sikeres, egészséges és gazdag 
vagy, akkor boldog is vagy. 
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"Hiszem, hogy nincs ember, aki nálam jobban 
ismerné, tudná, mennyi energiát fektetett a bőr-
ápolás, a szépségápolás titkainak megismerésébe. 
Halminé Mikola Rita mindent elvégzett ezen a 
területen, amit pénz, idő és egy házasság meg-
enged. Profi. És szép. A legszebb ötven feletti nő, 
akit valaha láttam - ez teszi igazán hitelessé!"    

Halmi István

A bőrápolás legfontosabb lépései a 
tisztítás, a tonizálás és a hidratálás. 
Az ehhez szükséges készítmények 
mind megtalálhatók a fenti két 
készletben. Termékeinknek olyan 
kiváló hatóanyagai vannak, mint a 
fehér tea, a mimóza-háncskéreg 
vagy a kulcsfontosságú hialuronsav, 
aminek termelődése huszonöt éves 
kor után lelassul, visszaesik. Ezek 
kiváló sejtregeneráló, sejtmegújító, 
vízmegkötő anyagok.
 
Tavaly áprilisban cégünk egy 
forradalmian új bőrápoló szettel lépett a 
piacra, aminek neve: Infinite - magyarul 
végtelen. Utalva ezzel is a kortalan, 
"végtelen" fiatalságra. Fő hatóanyaga 
az aloe vera, de nem akármilyen aloé! 
Tudnotok kell, hogy a Forever Living 
Products nem aloe-kivonatokat, nem 
1-2 százalék aloét használ, hanem 
szabadalmaztatott, stabilizált aloét, 
amelynek mennyisége akár 50-90 
százalék is lehet egyes termékekben. 

Ma a világon jobb öregedésgátló anyagot, 
mint az aloe vera, nem tudok! A cég 
ennek a minőségi aloénak az erejét 
ötvözi olyan összetevőkkel, amelyek 
segítenek a nedvességet megkötni és 
bent tartani a bőrben, segítik a kollagén- 
és elasztintermelést, a hialuronsav-
szintézist serkentik. Engedjétek 
meg, hogy most ne kezdjek bele az 
összetevők felsorolásába - elégedjetek 
meg ennyivel: a Forever kizárólag a 
legjobb és legtisztább természetes 
hatóanyagokat használja. A non plus 
ultra az, hogy a készlet tartalmaz 
egy olyan étrend-kiegészítőt, ami a 
bőr fiatalságát belülről is támogatja, 
védelmet nyújt a bőrsejteknek. Ilyen 
komplex hatóanyag-tartalommal nincs 
még hasonló termék sem a piacon. 
 
Hogy én miért csak a Forever 
termékeket használom? Mert a 
legfontosabb a minőség! A Forever 
Living Products bőrápolói elismerten 
a legjobb minőségű anyagokból 
készülnek. A cég minden egyes 
terméke stabilizált aloe verát, vita-
minokat, antioxidánsokat, növényi 
kivonatokat, ásványi anyagokat 
tartalmaz - bőrünk legnagyobb 
örömére. Vannak olyan egyedülálló 
termékei is cégünknek, amiket elég 
heti rendszerességgel használni. Ezek 
egy kis pluszt, egy kis extrát adnak 

a bőrünknek, kényeztetni tudjuk vele 
magunkat. A bőrradír, a marine maszk, 
a feszesítő maszkunk mind-mind a 
legjobbak közül valók. 
 
Javaslom, hogy használjátok rendsze-
resen - én is ezt teszem reggel, este -,
és mutassátok meg másoknak is! 
Hiszen a szépségápolás világméretű 
iparág, robbanásszerű fejlődéssel. Hát 
vegyük ki belőle a részünket, mert ez 
üzlet az üzletben! Ráadásul a kozmeti-
kai partikat a csajok nagyon imádják!

Végezetül fontos, hogy tudd: minden 
arcot megfiatalít és megszépít a lélek 
harmóniája, boldogsága, így az első 
számú trükk a pozitív gondolkodás, 
a belső harmónia. A Forever Living 
Products branddé tette a mosolyt, 
és - ahogy Charles Gordy is mondja -
"A mosoly a legcsodálatosabb 
kozmetikum. Drágább van, de 
hatásosabb nincsen!" 


