
המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
יופי הוא עמוק יותר מהעור – הוא מתחיל בתזונה. תוסף התזונה הראשון של 

Forever המיועד ליופי עוזר לכם לקחת שליטה על תהליך ההזדקנות.
שתי טבליות ביום, קטנות ובלתי מצופות, תומכות במערכות גוף פנימיות 

מרובות יחד עם בריאותכם הכללית, ומראה העור שלכם.
מלון צרפתי, שיעילותו מוכחת בשני מחקרים קליניים, מספק סופראוקסיד 

דיסמוטאז, שחקן מרכזי במערכת נוגדי החימצון כדי לעזור להילחם 
במצוקת רדיקלים חופשיים.

פיטו-סרמידים המעוגנים בפטנט אשר נלקחים מחיטה אירופאית, מזינים 
מרכיבי מפתח המצויים באופן טבעי בעור אשר להם תפקיד חיוני בפעולת 

מחיצת הלחות כיד לתמוך בלחות העור ובאנטיאייג'ינג.

הראו כי לקיחת קולגן דרך הפה מפחיתה את עומק הקמטים ומעצים 
את גמישות העור ולחותו. לבסוף, ויטמין C עוזר להפחית את העייפות 

והתשישות ותורם גם ליצירת קולגן נורמלית.

גישה זו של יופי המגיע מבפנים היא התפתחות מהפכנית באנטי-אייג'ינג 
והיא בדיוק הדבר החסר בכל מערכות האנטי-אייג'ינג האחרות. "פירמינג 
קומפלקס" עובדת יחד עם סרום אינפיניט ומוצרים מובילים אחרים בקו 
מוצרי אינפיניט של Forever כדי להרכיב את הנשק המושלם כנגד עור 

שנראה קודר, חיוור ועייף.

נטול גלוטן
בעוד מרכיב זה מיוצר מחיטה, מוצר זה מוצהר כנטול גלוטן, מכיוון 

שהסרמוסידים מופקים דרך תהליך ליפידי ייחודי המעוגן בפטנט אשר מסיר 
שאריות גלוטן. ישנה בקרת איכות קפדנית אשר בה נבדקת כדרך קבע 

הימצאות גלוטן וממצאיה נמוכים בהרבה מהסף הנהוג בארה"ב של מתחת 
לעשרים חלקים למיליון.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
יש ליטול שתי טבליות ביום. לתוצאה הטובה ביותר יש לצרוך בבוקר.

מידע תזונתי

חשוב לדעת
התמיכה הראשונה שלנו אי פעם 	 

בתזונת יופי תומכת בהאטת 
ההזדקנות מהפנים החוצה

מפחית את נראות קמטי הפנים 	 
ומגביר את גמישות העור ולחותו

עוזר למערכות גוף מרובות ותומך 	 
באנרגיה הכללית

נטול גלוטן	 

קומפלקס מיצוק מסדרת אינפיניט
מעצים את גמישות העור 

infinite firming complex   #556

 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

נטול גלוטן  מרכיבים
מחזית המדע

 מפחית את
נראות הקמטים

 מגביר את 
גמישות העור

 מכיל
C ויטמין

Advanced Skincare.

% מינון יומיכמות למנהערך
C 90100%מ״גויטמין

30100%מיקרוגרםביוטין

תערובת אינפיניט 
מעוגנת בפטנט

לא נקבע790מ״ג

גודל מנה: 2 טבליות. בכל אריזה 30 מנות.

 רכיבים נוספים: צורן דו חמצני )סיליקון דיאוקסיד(. 
מכיל דגים וחיטה.


