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Forever Alpha-E Factor®, nosso fluido
reparador, contém ingredientes ricos projetados
para realçar a sua pele e deixá-la com um
aparência nunca vista antes! Este fluido
hidrata profundamente para deixar a sensação
de suavidade máxima ao toque, além de
proporcionar uma aparência mais jovem. Este
fluido leve e emoliente é fortificado com Vitaminas
A, C e E, óleo de borragem e bisabolol. É um
antioxidante projetado para combater radicais
livres, que causam 80% do dano da nossa pele. O
ativo fundamental do Forever Alpha-E Factor®
é o nosso puro gel de aloe vera estabilizado, com
todos os seus benefícios. Esses ingredientes
especiais são unicamente combinados em um só
produto:
Vitamina E (como Tocoferol e acetato de
tocoferilo) - a “vitamina da pele”, um antioxidante
que combate radicais livres, suaviza e hidrata.
Vitamina A (como Retinyl Palmitate) - um
poderoso antioxidante que aumenta a elasticidade
enquanto hidrata e reduz linhas de expressão.
Vitamina C (como ascórbico palmitato)
- aclamado antioxidante que aumenta a
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elasticidade. Também ajuda a inibir formação de
tecido cicatricial.
Lecitina - um excelente emoliente que melhora a
flexibilidade da pele.
Óleo de semente de borracha (borragem) fornece a pele o ácido gama-linoléico (um ácido
gordo essencial) que ajuda a restaurar a umidade.
Bisabolol - ingrediente natural e calmante com
aroma citrico, adequado para a pele mesmo
sensível.
Triglicerídeo Caprílico - emoliente de óleo de
coco que hidrata sem a sensação pesada e
gordurosa de outros óleos.
Óleo de soja - um reforço para a hidratação e
com propriedades antioxidantes.
Esses ingredientes naturais são combinados com
os ingredientes umectantes e emulsionantes para
criar um dos produtos de cuidados da pele mais
versáteis de Forever!
COMPOSIÇÃO: Aloe barbadensis extract,
ascorbyl palmitate, bisabolol, borago
officinalis seed oil, caprylic/capric triglyceride,

Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

cyclomethicone, glycine soja oil, lecithin,
methylparaben, fragrance, propylparaben,
retinyl palmitate/carrot polypeptide, tocopherol,
tocopheryl acetate, benzyl benzoate, citronellol,
geraniol, D-limonene, linalool.
CONTEÚDO: 30ml.
INSTRUÇÕES: Com o conta-gotas, aplique
algumas gotas no rosto ou pescoço, então
misture suavemente com as pontas dos dedos.
Para resultados máximos, aplique também o
Forever Alluring Eyes®, seguido de R3 Factor®.
•

Excelente combinação de poderosos
antioxidantes;

•

Melhora a elasticidade;

•

Normaliza e equilibra a pele seca;

•

Adequado para até a pele mais sensível;

•

Ideal para quase todas as situações que
requer aplicação tópica de antioxidantes
naturais.

