
Fontos tudnunk, hogy bőrünk huszon-
nyolc napos ciklussal rendelkezik. Ezt 
is vegyük figyelembe, amikor ennek a 
termékcsaládnak a hatékonyságát és 
hatásosságát megfigyeljük! Huszon-
nyolc nap után észrevehetően kisimul 
a bőrünk, szembeötlő változásokat 
láthatunk rajta – ennek első jeleit már 
pár nap használat után észlelhetjük. 
Ötvenhat nap elteltével markáns kü-
lönbségek mutatkoznak a bőrünkön, és 
ezt környezetünk is vissza fogja jelezni. 
Sokkal kipihentebbnek tűnünk, a szem 
alatti karikáink is szűnnek, a bőrünk sok-
kal rugalmasabbá válik. Nyolcvannégy 
nap, azaz három hónap elteltével olyan 
számottevő a javulás, hogy a kozme-
tikusom is szóvá tette. Számomra a 
legfontosabb referencia az, amikor egy 
szakember veszi észre a különbséget. 

Collagen Ceramide
A termékcsomag kiemelkedő 
előnye, hogy tartalmaz egy exkluzív, 
forradalmian új étrend-kiegészítőt, 
amely tengeri halkollagén-, ceramid-, 
biotin- és vitamintartalmának 
köszönhetően támogatja a bőrmegújítás 
folyamatait. A szépség belülről fakad 
– tartja a mondás. Napi két tabletta 
fogyasztása hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a bőrünk sima, ragyogó és hidratált 
legyen, ezáltal fiatalosabb hatást kelt.

Hydrating Cleanser
A hidratáló arctisztító illatmentes, 
érzékeny bőrre kifejlesztett termék, 
a fő összetevők közt találjuk az alma 
aminosavait, amik használatkor 
azonnal tisztítanak, hidratálnak és 
kiegyensúlyozottá teszik a bőrünket. 
Egy könnyű, felületaktív készítménnyel 
van dolgunk, amely tisztít és ápol 
egyben.
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...FORRADALMIAN ÚJ ESZKÖZ
NEMCSAK A BŐRÁPOLÁS, DE AZ 
ÜZLETÜNK NÖVELÉSE TERÜLETÉN IS... 

Több mint hathónapos tapasztalatom van az Infinite 
by Forever termékcsaládról, így felhasználói szemmel 
tudok nektek beszámolni róla. Az Infinite by Forever 
egyszerre gondoskodik bőrünk külső és belső antiaging 
folyamatainak támogatásáról, forradalmian új eszközt 
adva a kezünkbe nemcsak a bőrápolás, de az üzletünk 
növelése területén is.
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...FORRADALMIAN ÚJ ESZKÖZ
NEMCSAK A BŐRÁPOLÁS, DE AZ 
ÜZLETÜNK NÖVELÉSE TERÜLETÉN IS... 

Firming Serum 
Kívülről befelé biztosítja az antiaging 
hatást, segít visszaállítani bőrünk 
struktúráját. Tökéletes bőrfeszesítő, a 
tudomány legmodernebb vívmányait 
kiaknázva olyan három aminosavas 
peptidláncot tartalmaz, amely utánozza 
a bőr természetes folyamatait: feszesít, 
ránctalanít, kiegyensúlyoz, segít a 
bőr víztartalmának megőrzésében. 
Aloe vera-tartalmával a bőr mélyebb 
rétegeibe is képes eljutni, ahol igazi 
bőrnyugtatást, -lazítást illetve -simítást 
eredményez. A szérum élénkítő 
hatást fejt ki, támogatja a természetes 
bőrvédelmet, javítja a bőr tónusát. 

Restoring Creme 
Egy pompás, gazdag krémmel van 
dolgunk, amely annak ellenére, hogy 
tizenöt bőrkondicionáló összetevőt 
tartalmaz, nagyon lágy, gyorsan 
felszívódik, nem nehezíti el a bőrünket 
és tökéletes alapot ad sminkeléshez. 
Az acai gyümölcs és a gránátalma 
simító, hidratáló hatását ötvözi az aloe 
vera bőrnyugtató hatásával. Szinte 
felsorolni is sok, hogy mi minden 
található a krémben, de érdemes 
kiemelni például a céklát, amely 
kiegyensúlyozza, fiatalítja bőrünket 
amellett, hogy üde tónust kölcsönöz 
neki. Számtalan gyümölcsolaj található 
ebben a nagyszerű termékben, 
amelyek az aloéval együtt képesek 
arra, hogy a száraz, ráncosodásra 
hajlamos bőrt megfiatalítsák az arc, a 
nyak és a dekoltázs területén.

Fontos tapasztalatot 
szereztem a termékcsalád 
fajlagos költségéről is, 
és mondhatom, hogy 
igencsak felhasználó-
barát: igaz, hogy a 
Collagen Ceramide 
étrend-kiegészítő doboza 
egy havi adagot tartalmaz, 
de a Firming Serum és 
Restoring Creme legalább 
hat hétre elegendő, a 
Hydrating Cleanser pedig 
körülbelül két hónapra.


