Odos drėgmės balansą
atstatanti, jaunumą
suteikianti procedūra

1 ž. Forever Young Purifying Gel
Valomasis gelis

Veikimas: Preparato dėka oda tampa švari, šilkinė ir gaivi. Greitai
ir švelniai pašalina nešvarumus, riebalų perteklių ir makiažą, netgi
atsparų vandeniui. Neturi savo sudėtyje aliejų ir alkoholio, ir švelnių
gamtinių ingredientų dėka tinka jautriai akių srities odai.

2 ž. Forever Young Infra Peel Lotion
Losjonas, skirtas paruošti odą pilingui

Veikimas: Plovimo priemonė odai ir jos paruošimui pilingui.
Preparatas paruošia odą pilingui, nuima viršutinį negyvų ląstelių
sluoksnį ir sumažina odos rūgštingumą.

3 ž. Forever Young Red Wine Peel
Pilingas lengvam/vidutiniam pilingui atlikti

Odos drėgmės balansą atstatanti,
jaunumą suteikianti procedūra

Veikimas: Pilingas su nauja formule lengvam/vidutiniam pilingui
atlikti. Jį sudaro 6 rūšių alfa rūgštys skirtingomis proporcijomis su
žemo rūgštingumo raudono vyno priedu; turtingas polifenolais,
antioksidantais, taninais odos stangrinimui (tamprinimui). Taip pat
turi tartarinės rūgšties, pagamintos iš vynuogių. Sumažina raukšles,
stangrina, valo, šviesina odą.

Ši perspėjanti odos senėjimą procedūra duoda ryškius rezultatus:
smulkios raukšlelės išsilygina ir suminkštėja, gamtinis odos
liftingas sustiprėja, oda tampa stangri, šviežia ir atjaunėjusi.

4 ž. Forever Young Regenerating Under-Mask

Grožio seansą lydi minkštas švelnios konsistencijos preparatų
prisilietimas, malonūs kvapai, kas dovanoja klientams komforto
ir mėgavimosi pojūtį. Efektas pastebimas iškart po procedūros
ir išlieka pakankamai ilgai. Kaklo, veido, dekolte odos priežiūros
procedūra tinka visų tipų odai – kaip vyrų, taip ir moterų.

Veikimas: Koncentruota kaukė yra optimaliai drėkinantis pagrindas
liftingo kaukei. Sudėtyje yra didelis pieno kiekis, o pienas visada
buvo prigimtinio grožio paslaptimi. Jame yra beveik visi naudingi
ingredientai, būtini žmogaus odai: proteinai, mineralai, vitaminai –
svarbūs ląstelių atsinaujinimui, odos stangrinimui ir hidrolipidinio
sluoksnio susidarymui. Kaukė praturtinta peptidais E.T.F ir E.G.F - jie
padeda ląstelių atsinaujinimui ir padidina apsaugines funkcijas.

Salono procedūras rekomenduojama atlikti 1 kartą per 7-10 dienų
derinyje su naminės serijos naudojimu (seansų kiekis neribotas).

Drėkinamoji kaukė – pagrindas liftingo kaukei

5 a ž. Forever Young Bio Firming Serum
Aktyvus serumas odos stangrinimui

5 b ž. Forever Young Bio Lifting Powder
Pudra odos stangrinimui

Veikimas: Šis mišinys suteikia odai stangrinimo efektą iš kartu ir
ilgam laikui. Išlygina raukšles ir dovanoja odai natūralų liftingą.
Subalansuota formulė drėkina ir maitina, o tuo tarpu naudingi
ląstelių normaliai veiklai oligoelementai atjaunina ir atgaivina odą.

6 ž. Radiance Moisturizing Mask
Drėkinanti kaukė

Veikimas: Aktyvi kaukė - „drėgmės vonia“ – atgaivina odą, kenčiančią
nuo dehidracijos. Žymiai sumažina įtampa ir nuovargį, paslepia
raukšles, išlygindama jas. Kaukė neriebi ir neužkemša odos. Išlieka
maloni ir drėgna visos procedūros metu.

7 ž. Total Renewal Serum
Atjauninantis serumas

Veikimas: Koncentruotas šilkinės konsistencijos serumas, greitai
įsiskverbia į odą ir turi ilgai veikiantį rezultatą. Turi virš 8%
sudrėkinamųjų ingredientų ir keturis aktyvius komponentus, kurie
pagreitina odos atnaujinimą, specialūs peptidai apsaugo odą.

8 ž. Hydra Protective Day Cream SPF –40
Dieninis hidro apsauginis kremas

Veikimas: Greito veikimo „grožio“ kremas. Suteikia odai ilgalaikę
apsaugą nuo saulės spindulių ir laisvųjų radikalų. Šis prisotintas
kremas lengvai įsisavina, nekomedogeniškas, turi naujausią formulę,
kuri sulėtina senėjimo procesus, maitina, gerina odos būklę. Kremas
veikia atjauninančiai, padeda pasiekti liftingo efektą.

Forever Young Active Night Eye Cream

Forever Young Eye Smooth Mask

Šis švelnus kremas padės Jums atgaivinti Jūsų akių švytėjimą.
Atjauninantis mišinys iš naujausių ingridientų - Epidermio Augimo
Faktorių ir Fibronektininis Biomimetinis Peptidas – efektyviai stabdo
amžinius odos pokyčius, stimuliuoja naujų ląstelių augimą ir tokiu
būdu žymiai sumažina raukšlių kiekį ir gilumą.
Naudojimas: Uždėti preparatą plonu sluoksniu ant nuvalytos vokų
srities odos, perteklių nusausinti.

Ši kaukė padės jums kontroliuoti net pačias smulkiausias raukšleles
aplink akis. Keturi šiuolaikiniai biomimikos peptidai skatina odos
ląstelių atnaujinimą, gerina jų tarpusavio kontaktą, stimuliuoja
keratino, filagrino, kolagenoirelastino sintezę. Kaukės poveikio
rezultatas pastebimas labai greitai – oda tampa lygi, įgauna šviežią ir
atsinaujinusią išvaizdą.
Naudojimas: uždėti produktą plonu tolygiu sluoksniu ant odos aplink
akis. Po 15 minučių nuplauti. Naudoti 2-3 kartus per savaitę.

Naktinis akių vokų kremas

PRIEŽIŪRA
NAMUOSE

Forever Young Dual action Makeup Remover
Dvigubo poveikio akių makiažo valymo priemonė.

Forever Young Gentle Cleansing Milk
Švelnus valomasis pienelis

Švelnus ir nedirginantis odos kosmetinis pienelis, kuris šalina
nuo veido nešvarumus ir makiažo likučius, drėkina, suteikia odai
minkštumą ir spindinčią išvaizdą. Vitaminai E ir A skatina odos
atjauninimą ir apsaugo ją nuo laisvųjų radikalų.
Naudojimas: uždėti nedidelį pienelio kiekį ant delno ir švelniai įtrinti
į veido ir kaklo odą. Pašalinti preparatą Forever Young Moisturizing
Facial Wash ir Forever Young Purifying Toner.

Forever Young Moisturizing Facial Wash
Drėkinamoji valomoji preimonė veidui

Gyliai valo odą nedirginant jos, kadangi jos sudėtyje yra natūralios
valomosios medžiagos – vaistinės ramunės ir muilamedžio ekstraktai
. Ramunėlės ir hamamelis pasižymi raminančiu poveikiu, vaisinės
rūgštys valo ir drėkina odą.
Naudojimas: užtepti losjoną ant delno, praskiesti vandeniu ir atsargiai
pamasažuoti 2 minutes po to nuplauti šiltu vandeniu.

Forever Young Purifying Toner
Valomasis tonikas

Neturi alkoholio, normalizuoja odos pH – balansą. Botaniniai
valomieji ingridientai ( muilamedis ir kt. ) visiškai pašalina nuo odos
nešvarumus, makiažo likučius, riebalų perteklių, suteikia jai šviežumo
ir drėkinamąją išvaizdą.
Naudojimas: Užpilti toniką ant medvilninio disko ir atsargiai nuvalyti
veidą.

Forever Young Total Renewal Serum
Atjauninantis serumas “Total”

Koncentruotas šilkinės konsistencijos serumas, greitai prasiskverbia
į odą ir duoda ilgalaikį rezultatą. Turi aukštą atjauninančių peptidų
koncentraciją, tame tarpe ir epidermio augimo faktorių, fibronektinąi
rt.t.,kurieefektyviaistabdo odos senėjimą ląsteliniame lygyje, drėkina
ją ir stiprina imunitetą.
Naudojimas: ant švarios veido ir kaklo odos užtepti 2-3 lašus
ir lengvais pirštų judesiais įtrinti preparatą į odą. Naudojamas
savarankiškai ar po kremu.

Forever Young Hydra Protective
Day Cream SPF-40
Dieninis kremas “Hidro-apsauga”

Greito veikimo “grožio” kremas, sulėtina senėjimo procesus, spartina
odos atnaujinimą ir saugo jos stangrumą ir elastingumą. Jo sudėtyje
yra vieni geriausių naujosios kartos saulės spindulių filtrų,kuriepaded
aišvengtilipnumopojūčio ir balto sluoksnio ant odos.
Naudojimas: Uždėti kremą ir įtrinti į odą masažiniais judesiais.

Forever Young repairing Night Cream
Naktinis kremas “Atgimimas”

Šiuolaikinė preparato formulė praturtinta fitosteroliais, gaunamais
iš avokado, Ši aliejų, vitaminais A ir E.Unikalus atjauninantis mišinys
įjungia aktyvius ingridientus, kurie stimuliuoja baltymų sintezę ir
stiprina imunitetą. Kremas mažina raukšleles, drėkina odą ir skatina
jos atnaujinimą.
Naudojimas: Uždėti preparatą plonu tolygiu sluoksniu ant nuvalytos
odos, masažuoti iki įsigėrimo.

Forever Young Radiance Moisturizing Mask
Drėkinamoji kaukė

Kaukė kaip ‘drėgmės vonia” gaivina veidą, pastebimai mažina įtampą
ir nuovargį, išlygina raukšleles. Kaukės rezultatas – švytinti, pailsėjusi
oda su nuostabiu blizgesiu ir lygiu paviršiumi.
Naudojimas: Uždėti preparatą tolygiu storu sluoksniu. Palikti 5-10
minučių, po to kaukė nuplaunama.

Forever Young Rejuvenating Day Eye Cream
Dieninis vokų kremas

Greitai įsigeriantis kremas vokams užtikrins odos drėkinimą visą
dieną ir apsaugos nuo saulės (SPF – 15)! Produktas, praturtintas Ši
aliejumi ir naujausiais priešuždegiminiais komponentais, atstato odą
ir tvirtina jos imunitetą, ženkliai sumažindamas raukšlių kiekį.
Naudojimas: lengvais plojamais pirštų galiukų judesiais uždėti ploną
preparato sluoksnį ant išvalytos akių vokų odos.

Švelni, neriebi priemonė, kurios sudėtyje yra hialurono rūgšties
druska, kuri paprastai naudojama akių lašų gamyboje drėkinimui
sudirginimo pašalinimui. Preparatas nuvalo odą aplink akis, išlygina
ir drėkina ją, nepalikdamas riebumo pojūčio. Gaivinantis valymas
agurkais, ramunėlėmis ir angelica silvestris ramina ir sumažina
patinimą aplink akis.
Naudojimas: prieš naudojant pakratyti ir vatinio disko pagalba
švelniais judesiais paskirstyti priemonę kol nebus nuvalyti visi
makiažo pėdsakai.

Absolute Fix

Ypatingas komponentas - serumas mimikoms raukšlėms lyginti
Tai naujausias anti-age – technologijos prieš senėjimą – pasiekimas,
sparčiai lėtinantis odos senėjimo procesą ir gerinantis jos išvaizdą.
Nežalingas ir veiksmingas preparatas yra puiki procedūros Botulinum
A Toxin (botulino toksino injekcijų) alternatyva, kuri nekenkia veido
nervams. Kremo konsistencijos serumo poveikis įvairiapusis: imituoja
atpalaiduojančio komponento Botulinum A Toxin baigiamąjį efektą,
nekenksmingai lygina mimikos raukšles ir gerina odos tonusą;
vitaminai A ir C užtikrina kolageno sintezę ir odos atjaunėjimą;
vitaminas stiprina biotinius polipeptidus, stimuliuojančius ląstelių
adheziją ir epidermio atsinaujinimą; erškėtrožių aliejus didina odos
elastingumą.
Vartojant serumą 15 dienų oda tampa lygesnė, elastingesnė ir atrodo
atjaunėjusi. Vartojant ilgiau poveikis būna dar stipresnis.

Forever Young Eye Rescue
Akių serumas “Išgelbejimas”

Norite atrodyti puikiai? Šiuolaikiniai kosmetiniai komponentai
derinyje su sojos proteinais ir natūraliais drėkinamaisiais
komponentais sumažina patinimą aplink akis, ramina ir išlygina odą,
o taip pat gyliai ją drėkina ir padidina elastingumą.

Forever Young Lip Zone Treatment
Balzamas lūpų priežiūrai su SPF-15

Niekas taip nejaunina moters kaip lygios ir sultingos lūpos. Įeinantys
į kremo sudėtį šiuolaikiniai moksliškai teigiamai įvertinti senėjimą
lėtinantys komponentai, o taip pat specialios amino rūgštys ištrins
smulkių raukšlelių aplink lūpas pėdsakus, priduos jiems vaikiško
putlumo ir ryškumo bei apsaugos nuo kenksmingo UV poveikio.

Kaukė raukšlių išlyginimui aplink akis

Forever Young Exfoliating Scrub

Kūno šveitiklis su raudonojo vyno ekstraktu

Apjungia muilo ir šveitiklio savybes, kadangi turi salicilo rūgšties
kristalų, vaistinės ramunės ir muilamedžio ekstraktų. Raudonojo
vyno, alyvos, azijinės centelos ekstraktai neutralizuoja laisvuosius
radikalus, gerina mikrocirkuliaciją ir minkština odą, vaisinės rūgštys
drėkina ir stimuliuoja ją.
Naudojimas: kasdien uždėti produktą ant drėgnos odos, pirštų
galiukais masažuoti keletą minučių, po to nuplauti šiltu vandeniu.

Forever Young Revitalizing Serum
Atjauninantis kūno serumas

Neriebi drėkinamoji emulsija su dideliu biomimikos peptidų kiekiu,
efektyvi priemonė prieš odos vytimą, padaro odą stangrią ir elastingą.
Naudojimas: po preparato Forever Young Exfoliating Scrub naudojimo
uždėti reikiamą serumo kiekį ir lengvai pamasažuoti iki pilno
produkto įsigėrimo.

Forever Young Silky Toutch Oil
Aliejinis šveitiklis kūnui

Lengvas, greitai įsigeriantis aliejus kūnui, priduoda odai minkštumo ir
elastingumo. Nepalieka riebaus apnašo.

Forever Young Ultra Nourishing Lotion
Maitinamasis kūno losjonas

Drėkinantis ir atjauninantis losjonas, pagerina odos elastingumą,
sumažina ištempimus. Turi švelnią konsistenciją, lengvai tepamas,
nepalieka žymių.

Forever Young Silky Matte Cream
Matinis kremas visam kūnui

Turi mažą lipidų kiekį, pasižymi ryškiu drėkinamuoju poveikiu, greitai
įsigeria į odą, ji pasidaro lyg šilkinė, matinė, išsitempimai išsilygina
(aziatiška centela ). Naudojimas: Uždėti reikiamą kremo kiekį ir
masažuoti iki pilno įsigėrimo. Tūris: 250 ml. Kodas FYBC-SMC.

Forever Young Heand Cream SPF-15
Apsauginis rankų kremas nuo saulės SPF – 15

Lengvas intensyvus kremas rankoms, atjaunina, minkština, drėkina ir
apsaugo rankų odą.

LINIJA VYRAMS
Forever Young Men Extra Action Scrub
Šveitiklis vyrams

Šveitiklis tausojančiam odos valymui. Formulę, sukuriančią švelnias
putas, sudaro salicilo rūgštis, vyno ekstraktas su taninu ir polifenoliu,
vyno rūgštis, azietiškos centellos ekstraktas. Šveitiklis pasižymi
regeneruojamu, atjauninančiu ir apsauginiu poveikiu, o taip pat
padaro odą šviežią, lygią, švarią.
Naudojimas: Uždėti nedidelį preparato kiekį ant drėgnos veido odos
lengvai masažuoti keletą minučių drėgnais rankų pirštais. Nuplauti
šveitiklį šiltu vandeniu.

Forever Young Men Fortifying Gel after Shave
Stiprinanti želė po skutimosi

Pasižymi ryškiu raminančiu ir antioksidaciniu poveikiu.
Priešuždegiminiai ir minkštinantys odą agentai, tokie kaip aloe vera,
medetkos ir riešutmedis, valo odą, vėsina ją ir skatina mikrotraumų
gijimą. Hialurono rūgštis drėkina, o alantoinas ir ginkgo biloba
ekstraktas gerina odos tonusą ir suteikia jai sveiką išvaizdą. Niekas
negali susilyginti su gaivinančiu mėtos aromatu.

Forever Young Men Age-fightingCreamSPF-15
Kremas prieš senėjimą vyrams su SPF-15

Lengvas, nepaliekantis riebalinio blizgesio drėkinamasis kremas turi
peptidus, skatinančius odos drėkinimą ir atsistatymą, aminorūgštį
MDM, gerinančią odos spalvą, o taip pat naujausius UV filtrus
maksimaliai apsaugai nuo saulės. Kremas ne tik efektyviai atjaunina
odą, bet ir perspėja jos senėjimą.
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