
Mindannyian 

szeretnénk 

tökéletesen kinézni, 

megvédeni bőrünket a 

Mindennapi élet kihívásaitól, 

a széltől, a naptól, és a káros 

szennyeződésektől.  az  aloe 

Fleur de Jouvence szépségápoló 

termékcsaládJa táplálJa 

a bőrt, miközben meg is 

védi a károsító 

tényezőktől.



az aloe Fleur de Jouvence egy komplett arcápolási készlet, 
amely egyaránt alkalmas hölgyek és urak  otthoni és 
szalonban történő kezelésére.  a  cég nem csak a termékek 

külsejét újította meg, hanem kivonta  belőlük a sokaknak problémát 
okozó, esetlegesen allergén parabént.
bízom benne, hogy segítségetekre lesznek az alábbi tanácsok.  a 
leghatékonyabb ezeknek a termékeknek a mindennapos használata, 
de ha hetente legalább kétszer-háromszor szánunk rá pár percet, a 
kívánt hatás nem marad el! 
első lépésként használjuk a  hipoallergén aloe cleansert, mely 
megtisztítja bőrünket a lerakódott szennyeződésektől, sminktől, 
és emellett megtartja bőrünk nedvességtartalmát, ideális pH-ját.
Benedvesített vattakorong segítségével eloszlatjuk az arcon, nyakon, 
dekoltázson, majd lemossuk tiszta vízzel. ezt követően ugyancsak 
vattakoronggal töröljük át az alkoholmentes aloe verát, kollagént 
tartalmazó rehydrating tonerrel, mely segíti a keringést, hidratál és 
tisztít. ezzel a két lépéssel – amelyet napi rendszerességgel ajánlok 
– előkészítettük a bőrt a további hidratáló és tápláló anyagok 
bejutásához. szintén naponta alkalmazhatjuk a bőrmegújító, 
pórusösszehúzó, a-, c- és e-vitamint tartalmazó Furming day 
lotiont, amely védelmet nyújt az időjárás és a szennyeződések 
megtapadása ellen, valamint tökéletes sminkalap.
a mindennapi bőrápolás során ne felejtsük el  az arc hidratálásán 
kívül a nyak és a dekoltázs bőrének ápolását. Ha a mindennapi 
hidratáláson túl bőrünk vágyik a feszesítésre, megújulásra, 
kondícionálásra, akkor a mask powder a következő lépés a 
kozmetikai kezelésünkben.  az albumin és kukoricakeményítő 
összehúzó és feszesítő hatásúak, a kaolin felszívja a felesleges 
olajokat. egy kávéskanálnyi mask powdert keverjünk el ugyanannyi 
mennyiségű activatorral, mely szintén a készlet része és hidratáló 
enzimeket, aminosavakat és poliszacharidokat tartalmaz, ezáltal 
tökéletes hidratáló, tisztító és kondicionáló –  majd egyenletesen, 
ecsettel oszlassuk el az arcon, és a nyakon, dekoltázson. esetleg 
egy csepp bee Honey mézet csepegtethetünk bele, a fokozottabb 
hidratálás, táplálás érdekében. 20-25 perc  elteltével langyos vízzel 
mossuk le. ne ijedjünk meg, ha húzódik, feszül a bőrünk. néhány 
kivételes esetben bőrpír is kísérheti a kezelést, a vérkeringés 
fokozódása miatt.
különösen ezekben a hűvös, szeles napokban ajánlom a 
recovering night creme használatát, nem csak éjszakai 
krémként. reggeli használatával megóvhatjuk bőrünket 
nedvességtartalma elvesztésétől. kollagén- és elasztintartalma 
pedig megakadályozza a ráncok kialakulását, tökéletesen 
kondícionálja a bőrt. 
Mindenkit, akinek kérdése, problémája van, esetleg egy kis 
kényeztetésre vágyik, szeretettel várok a nefelejcs utcai sonya 
oktatási központban!
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