
Forever Alpha-E Factor®
Αναπληρώστε το δέρμα με το απόλυτο ενυδατικό προϊόν.

Το Forever Alpha-E Factor® είναι ένα πλούσιο ελιξήριο που προσφέρει 
ισχυρή προστασία από τις ελεύθερες ρίζες ενώ αποκαθιστά την 
υγρασία, υποστηρίζει την ελαστικότητα και βοηθά στην πρόληψη από τα 
πρόωρα σημάδια της γήρανσης.

Η αντιοξειδωτική δύναμη του Forever Alpha-E Factor οφείλεται 
στη βιταμίνη Ε, που δρα κατά της ρύπανσης και επιταχύνει την 
καταπολέμηση των έλευθέρων ριζών, ενώ χαρίζει απαλό και λαμπερό 
δέρμα. Αυτή η θρεπτική σύνθεση προσφέρει και άλλα αντιοξειδωτικά 
όπως βιταμίνες Α και παλμιτική ρετινόλη για αντιγήρανση.

Οι ελεύθερες ρίζες ευθύνονται για το 80% της βλάβης του δέρματος 
και προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως η ρύπανση και 
οι ακτίνες UV. Η ελαφριά σύνθεση του Alpha-E Factor® εφαρμόζεται 
εύκολα, προσφέροντας υγρασία και προστασία από τις ελεύθερες ρίζες, 
ενώ η βιταμίνη C δρα ενάντια στο οξειδωτικό στρες

Η ξηρότητα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που 
παρουσιάζει το δέρμα από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για την 
ενυδάτωση του ξηρού ή ευαίσθητου δέρματος, το έλαιο βόραγο 
παρέχει μερικές από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις βασικών λιπαρών 
οξέων που λειτουργούν ως φυσικά ένζυμα για να αποκαταστήσουν την 
υγρασία.

Δώστε στο δέρμα σας τη θρέψη που χρειάζεται για να καταπολεμήσει 
τις ελεύθερες ρίζες, κάνοντας το να δείχνει ακόμα πιο νέο. Μια 
μικρή ποσότητα από το Forever Alpha-E Factor® βοηθάει πολύ στην 
ενυδάτωση του δέρματος. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Θρέφει και αποκαθιστά την υγρασία του 

δέρματος 

• Δυναμικός συνδυασμός αντιοξειδωτικών και 

βοτάνων 

• Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε στο πρόσωπο, τον λαιμό και τις 

ξηρές περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη. Μπορεί 

να συνδυαστεί με το R3 Factor®.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclopentasiloxane, 
Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Extract 
(Stabilized Aloe Vera Gel), Borago Officinalis Seed 
Oil, Retinyl Palmitate, Lecithin, Bisabolol, Glycine 
Soja Oil, Parfum, Limonene, Benzyl Benzoate, 
Linalool, Geraniol, Citronellol, Propylparaben, 
Methylparaben
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


