
Speciální pleťová kosmetika                           
 

       Aloe Fleurde Jouvence  -      jedna  z nejúčinnějších regeneračních kolekcí pro krásu 
Do čistého stabilizovaného aloe vera gelu jsme přidali unikátní přírodní buněčnou substanci – 
hydrolyzovaný         elastin a kolagen spolu s výjimečnými zvlhčovači a emulgátory. Takto se 
vytvořila jedinečná řada výrobků pro péči o pleť, které napomáhají čelit hrozbě času, počasí a 
nepříznivému vlivu prostředí. 

 Už po staletí mnohé civilizace používají čistou, svěží aloe vera, 
která pomáhá pokožce vypadat zdravě, mladě a krásně. Například 
Egypťané, známí svým neustálým hledáním fyzické krásy, kterou 
ztělesňovala Kleopatra, používali aloe vera pro její hydratační 
vlastnosti ve snaze uchovat si mladistvý vzhled. Firma Forever 
Living Products využila všechnu sílu této účinné rostliny v jedné  
z nejlepších dostupných souprav k péči o pokožku. Aloe Fleur de 
Jouvence („květ mládí“) je jedna z nejúčinnějších kosmetických 
souprav, jaké kdy byly vytvořeny. Je to souprava šesti 
vynikajících komponentů – každý byl navržen speciálně tak, 
aby splňoval svůj ur čený úkol v kompletním režimu péče o 
pleť. Forever Living Products ve snaze spojit tradiční moudrost a 
vědecké poznatky moderní dermatologie nešetřil na nákladech na 
výzkum a vývoj vynikajících výrobků. Souprava výrobků je 

společně se zrcadlem, lžičkou na míchání a štětcem na nanášení přípravku na pleť uložena 
v nadčasově    elegantní kazetě. I když je možné k doplnění soupravy koupit každý komponent 
samostatně, nejlepších výsledků dosáhnete používáním všech komponentů soupravy současně. 
 
Souprava obsahuje:  čistící pleťové mléko – Exfoliating Cleanser, pleťové tonikum – 
Rehydrating Toner, denní podkladový krém – Firming Foundation Lotion , exkluzivní čistící 
a hydratační prostředek- Aloe Activator, pleťovou masku – Mask Powder a noční regenerační 
krém – Recovering Night Cream     +  lžička na míchání a štětec  
Cena za celou sadu:      126 euro  

 
Představení jednotlivých výrobků:     

 
Exfoliating Cleanser  - nemastné a  nedráždivé pleťové 
mléko, používané k důkladnému odstranění make-upu a    
nečistot. Stačí použít jen pár kapek.Hypoalergické, s vyváženou 
vlhkostí a pH.  

Obsah: 120 ml         Jednotlivá cena: 18,77 euro                                            
 

 
 
Rehydrating Toner  - bezalkoholová  pleťová voda  obsahující kromě aloe   
hammamel virginský, rostlinné extrakty  s tonizujícími účinky, hydratační složky, 
kolagen a alantoin. Odstrňuje zbytky čistícího léka, mastnot a odumřelých 
povrchových buněk pleti, stahuje póry a zanechává tak pokožku jemnou a čistou.  

Obsah : 120 ml      Jednotlivá cena: 18,77 euro 
       



 Firming Foundation Lotion    - denní podkladový 
krém s vysokým  obsahem vitamínů A,C, E  a hydratačních 
látek na zpevnění a obnovu pleti,  a rovněž ochranu pórů pod 
make-upem. Pomáhá pleti udržovat potřebnou vlhkost . 
Obsah: 60 ml     Jednotlivá cena :  25,20 euro 

 
 
Aloe Activator  – exkluzivní čistící a hydratační přípravek, obsahuje enzymy,  
aminokyseliny a polysacharidy. Nejčistší produkt  co se týče obsahu aloe vera !! – 
Obsahuje více jak 99,6 % stabilizovaného aloe vera gelu.  Kromě použití v kosmetice má  
další široké využití !!!     Čtětě v rubrice Domácí přírodní lékárna.  

Obsah: 120 m l      Jednotlivá cena: 17,06 euro   

 
  

Mask Powder  - pleťová maska v prášku, která upravuje kvalitu 
pokožky a čistí póry. Když se smíchá s Aloe Activatorem, maska 
hydratuje a čistí a zároveň Vaši pleť zpevňuje a vyhlazuje.  
 
Obsah:  30g       Jednotlivá cena: 23,64 euro 

 
 

Recovering Night Cream – noční regenerační  krém, který 
minimalizuje výskyt vrásek.  Polysacharidy a hydratační složky udržují 
vlhkost pokožky. Přírodní tukové složky - glyceridy pšeničních klíčků, 
jojoba olej a olej z meruňkových jader udržují vyvážený poměr oleje a 
vody; kolagen a hydrolyzoovaný elastin redukují jemné vrásky. 
 
Obsah: 50g    Jednotlivá cena: 37,11 euro 

 
 
 
Návod k péči o pleť:  
• Dvakrát denně očistěte pokožku 
s exfoliating Cleanserem. 
• Dvakrát denně tonizujte a osvěžte pokožku 
s Rehydrating Tonerem. 
• 2–3krát do týdne si dopřejte rozjasňující 
pleťovou masku z Facial Contour Mask 
Powder a Aloe Activatoru. 
• Každý večer aplikujte noční Recovering 
Night Creme. 
• Každý den aplikujte zpevňující mléko 
Firming Foundation Lotion. 
 
POZNÁMKA:       A čkoliv výrobky Aloe Fleur de Jouvence jsou složeny 
z ingrediencí nejvyšší hypoalergické kvality, jako při každém novém 
výrobku, je rozumné otestovat výrobek nejdříve na malém kousku 
citlivé pokožky. 
 



Další vynikající produkty :  
 
R 3 Factor Skin Defense  Creme 

Udržuje (Retain)  přirozenou vlhkost pokožky, obnovuje (Restore) její pružnost a 
oživuje  (Renew) její zářivý vzhled.  

Proti příznakům stárnutí bojuje tento unikátní krém kombinací 
stabilizovaného aloe vera gelu, rozpustného kolagenu, alfa-hydroxy kyselin a 
pleťové výživné směsi, obsahující vitaminy A a E.  Je ideální i pro poškozenou 
pokožku, pomáhá jí  k revitalizaci – k navrácení zdravé barvy a vzhledu. 

Obsah:  56,7 g       Cena:  37,57 euro  

 
 
Forever Alpha E – Factor 
Osvěžující pleťové tonikum Forever Alpha-E Factor je lehká zvláčňující tekutina doplněná 

vitaminem E, vitaminem A, vitaminem C, boragovým olejem, 
bisabololem a jinými ochrannými složkami tak, aby poskytovala pleti 
optimální ochranu před škodlivými faktory okolního prostředí. 
V podstatě je to antioxidační tekutina, která bojuje proti poškození, které 
způsobují volné radikály (80 % poškození naší pleti je způsobeno účinky 
volných radikálů).  Základem přípravku je náš čistý stabilizovaný Aloe 
Vera Gel se všemi blahodárnými účinky na hojení, zvlhčování, výživu a 
absorpci výživných složek.  Alpha E-Factor zvyšuje elasticitu, 
normalizuje a vyrovnává suchou pokožku, snižuje olupování – např. 
při ekzémech a psoriáze, díky antibiotickým složkám pomáhá bojovat 
proti akné a jiným běžným kožním infekcím. Je také mimořádně účinný 

jako prostředek první pomoci. Bezpečně zmírňuje bolest bradavek u kojících matek, 
může se používat během těhotenství a po porodu, aby se tak zabránilo vzniku stryjí a 
téměř ve všech ostatních situacích, které si vyžadují povrchovou aplikaci přírodních 
antioxidantů, antibiotik nebo zvlhčovadel. 

Obsah:  30 ml           Cena: 40,29 euro 

 
 
● Forever Alluring Eyes  
Tento revitalizační krém na oči zlepšuje pružnost a  elasticitu pokožky, přičemž redukuje 
tvorbu jemných vrásek, zjemňuje otoky dolních víček  a tmavé kruhy pod očima. Byl 
vyvinutý velmi pečlivě za pomoci moderní technologie a nejlepších  ingrediencí. 

Kromě  aloe vera  obsahuje přírodní zjemňovače získané z kokosového ořechu  
a jojobových olejů a přírodní vitamin E . 

Obsah:   28,3 g     Cena: 29,53 euro 

 
 
 
 
 


