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MILYEN A BŐRÖD?

Kombinált? Problémás 
bőr?

Száraz, 
öregedő?
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MILYEN A BŐRÖD?

Minden egyes ember ebben a világban egyedülálló, 

még a bőrtípusa is.

A bőröd állapota függ a lelki és fizikai állapotodtól!

Mit ettél, mit ittál, milyen a hangulatod, milyen évszak van, mennyire vagy fáradt, 

„leharcolt”. 

Mennyire vagy feldobott, lelkes, örömmel teli.

Négyféle módon tudod beazonosítani a bőrödet: normál, száraz, olajos és 

kombinált. 

A leghatékonyabb módja annak, hogy meghatározd a sajátodat.

Tanulmányozd a bőröd megjelenését az arcodat néhány órával az arcmosás után. 

A bőrödnek mentesnek kell lennie bármilyen termékről. 



MILYEN A BŐRÖD?

Ha száraz bőröd van, észrevehetően durva vagy száraz, pikkelyes 

foltokat is tapasztalhatsz.

Ha zsíros bőröd van, csillogó foltokat fogsz látni a homlokodon, 

az orrodon és az álladon (t-zónán) keresztül. 

Ha kombinált bőröd van, észre fogod venni a száraz és zsíros bőr 

jellemzőit is felváltva, vagy egyszerre.

Egyszer ilyen, egyszer olyan, változik, nincs egyensúlyban.
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MILYEN A BŐRÖD?

Ha elég szerencsés ahhoz, hogy „normális” bőröd legyen, 

azaz egyensúlyban vagy, akkor a bőröd is kiegyensúlyozott marad, 

és a száraz foltok vagy a felesleges ragyogás nem lesz rá jellemző.

A jó hír az, hogy bármi legyen is a bőrtípusod, a Forever olyan bőrápoló 

termékekkel rendelkezik, amelyeket úgy terveztek, hogy sugárzó, szép és 

egyenletes bőrt biztosítson. 

Ismerd meg és tapasztald a bőrápoló termékek közötti különbségeket, hogy a 

bőröd azt kapja, ami a legjobb neki!
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HASZNÁLATA:

• Hetente 1-2 alkalommal

• A szérum minden cseppjét érdemes 

felhasználni

• Kicsomagolás után a maszkot leválasztani

• A maszkot az arcra helyezni (a szem 

helyénél perforált részek kivehetők és az 

ajkakra helyezhetők!)

• A külső réteg papírt távolítsuk el

• 20 percig hagyjuk hatni

• Távolítsuk el a maszkot, nem kell leöblíteni



HOGYAN?

•Egydül—RELAX és jó muzsika, 

vizualizálás

•Ketten—Relax vagy „munka”

•Többen—Móka, kacagás, fotó, ilyen 

volt, ilyen lett 
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Sonya Daily Skin Care System

Hogyan használd, 
mire van 
szükséged?

Tisztítókorong
Víz
Tál
Tükör
Törölköző
Papírtörlő



refreshing gel cleanser

Hogyan használd és mikor ?

• Naponta kétszer az arcon és nyakon

• Nedves kézzel vigyük a bőrre 

• Lágyan tisztítsuk meg a bőrt

• Öblítsük alaposan



illuminating gel

Hogyan használd és mikor ?

• Naponta kétszer az arcon és nyakon

• Nedves kézzel vigyük a bőrre 

• Lágyan tisztítsuk meg a bőrt

• Öblítsük alaposan

• Kis mennyiséget a bőrbe 

masszírozni



refining gel mask

Hogyan  és mikor használd?

• Hetente 2-3 alkalommal, az illuminating gel 

használata után, lefekvés előtt

• Másnap reggel leöblíteni

• Alvás közben táplálja a bőrt

• Beállítja az egészséges bőrtónust

• Egyensúlyba hozza a problémás 

kombinált bőrt



soothing gel moisturizer

Hogyan  és mikor használd?

• Naponta kétszer az arcon és nyakon 

az illuminating gel használata után, 

vagy a még erőteljesebb 

hidratálásért a refining gel mask-kal 

együtt

• Lágyan a bőrbe masszírozni



Sonya Daily Skin Care System
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Hydrating cleanser

Hogyan és mikor használjuk ?

Egy lágy arctisztítótej, tele olyan természetes eredetű 
összetevőkkel, mint az alma kivonat, az alma aminosav 
és kakaó zsírsavak, amelyek gyengéden a bőr kiszárítása 
nélkül távolítják el a szennyeződést és a zsírt.

Egy borsónyi mennyiséget lágyan felvisszük az 
arcbőrre majd vizes vattakoronggal letisztítjuk vele az 
arcot miközben már elkezdődik a hidratálás...

Reggel és este is  tisztítjuk vele az arcunkat ...



Firming serum

Egy gondosan kifejlesztett szérum, mely a bőr 
természetes folyamatait kiegészítve növeli a bőr 
feszességét és csökkenti a finom vonalak és ráncok 
megjelenését.

Hogyan és mikor használjuk ?

A tisztitó, hidratáló tej után finoman lágyan felviszünk egy 
pumpányit az egész arcra
A szem körül körkörös simítással bedolgozzuk a szérumot.

Gyorsan felszívódik.

Naponta kétszer, reggel és este is használjuk 



restoring crème 

Egy tökéletes krém, amely visszaállítja a bőrünk állapotát, 
több mint 15 bőrkondicionáló összetevővel

Gyorsan felszívódik sima és hidratált érzést hagyva maga után.

Hogyan és mikor használjuk ?

Egy nyomásnyi mennyiséget lágyan felviszünk az arcunkra.  

Reggel és este is  ápoljuk vele a bőrt  



collagen complex

Belsőleg ható kiegészítő complex

Az idő előtti öregedés megjelenését gátolja, kifejezetten arra kifejlesztve, 
hogy a szépséget belülről is  támogassa.

Magas  Biotin és C-vitamin tartalom...

Reggel és este egy nagy pohár vízzel egy-egy szemet 
megeszünk…, 
hogy a csodás hatóanyagok a complexben és a krémekben 
együtt dolgozzanak

KÍVÜLRŐL BEFELÉ -- BELÜLRŐL KIFELÉ



INFINITE BY FOREVER
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Targeted Skincare

Az általános bőrápolás lépései

▪ Arclemosás -Tisztítás

▪ Bőrradírozás - mélytisztítás

▪ Tonizálás-másképp hidratálás

▪ Pakolás, maszk

▪ Speciális hatóanyagok bevitele és 

hatások elérése, szérumok, szemkörnyék ápolás

▪ Utolsó réteg tápláló, hidratáló réteg felvitele-krémezés



smoothing exfoliator

Targeted Skincare

Bőrradírozás-mélytisztítás

▪ Bambusz - lágy dörzsölő hatás

▪ Jojoba - a gömböcskék eltávolítják 

az elhalt hámsejteket

▪ Citrom, papaya, ananász (bromelain) 

kivonatok fellazítják az elhalt 

hámsejteket

Hogyan használjuk?



balancing toner

Targeted Skincare

Az általános bőrápolás lépései

▪ Tisztítás

▪ Bőrradír-mélytisztítás

▪ Tonizálás-másképp hidratálás

▪ Pakolás, maszk

▪ Speciális hatóanyagok bevitele és hatások elérése

Szérumok

▪ Utolsó réteg tápláló, hidratáló réteg felvitele-

krémezés



▪ Tisztítás

▪ Bőrradír-mélytisztítás

▪ Tonizálás-másképp hidratálás

▪ Pakolás, maszk

▪ Speciális hatóanyagok bevitele és hatások 

elérése

▪ Szérumok

▪ Utolsó réteg tápláló, hidratáló réteg felvitele-

krémezés



aloe activator
▪ Hogyan használjuk

▪ Kiváló bőr kondicionáló

▪ A szemkörnyék érzékeny bőrének ápolásához is 

megfelelően kíméletes

▪ Tisztít, lágyít, frissít

▪ Elősegíti a Forever többi bőrápoló készítményében 

található kiváló hatóanyagok felszívódását

▪ Aloe Mask elkészítéséhez 

keverjünk össze 1 teáskanál 

maszk port egy teáskanál aloe 

activator-ral, majd vékony rétegben 

vigyük a bőrre. 20 perc múlva 

meleg vízzel alaposan öblítsük le. 

Használjuk hetente 2-3 

alkalommal.

▪ Keverhet hozzá fél kávéskanálnyi 

mézet a különlegesen hatékony 

kezelés érdekében



awakening eye cream

Targeted Skincare

Hogyan használjuk?

• Szemkörnyék ápolás

▪ A szem és az ajkak körüli részt a gyűrűsujjunkkal a 

lehető legfinomabb mozdulatokkal, 

▪ akár kicsi paskolással bedolgozzuk a bőrünkbe a 

krémet.

▪ Ici-pici elegendő!



protecting day lotion

Hogyan használjuk?

Targeted Skincare

▪ 20-as napvédő faktor

▪ Ásványi anyag tartalommal (ezért fehér)

▪ krémezzük az arcunkat kevés krémmel és lágyan

▪ Túl sokat nem ajánlatos, mert fehér marad az arc



Célzott bőrápolás, 
egyéni igényekre szabva









Smoothing Exfoliator

FAST ACTION KIT

Infinite Hydrating Cleanser

Balancing Toner

Sonya soothing gel moisturizer

Awakening Eye Cream

Aloe Lips with Jojoba

Forever Hand Sanitizer

AJÁNLOTT 7 KULCS TERMÉK,
ami mindig legyen nálad 



Szia XY....lassan jön a Karácsony és arra gondoltam segíthetnék 
Neked az ajándék választásban. 

A családon belül tudom, hogy szeretitek és használjátok a  
FOREVER termékeket.

XY-nak ismerem az ízlését és tudom a korához és a 
bőrtípusához mi lenne a legmegfelelőbb kozmetikum.

Én mint Nő mondom, hogy biztosan örülne egy igazán jó és 
minőségi szépségápolási terméknek…

Segítek a beszerzésében, tudom, hogy ezzel is sokat segíthetek 
itt a karácsonyi nagy rohanásban…

Mit szólsz? 
Mikor hívhatlak ez ügyben?

FÉRFIAKNAK SUTTOGÓ

VAJON MINEK 
ÖRÜLNE???

TITKOS AJÁNLÁS NEVES ÜNNEPEKRE



LOOK BETTER FEEL BETTER



LOOK BETTER FEEL BETTER

„Válaszd a legjobbat, mert ezek a 
kozmetikai ipar legkimagaslóbb 
minőségi termékei…”

Holly Stout



Ajándékozz szépséget és egészséget!


