
Aloe Cooling Lotion
Τονώστε τους κουρασμένους σας μυς και τις αρθρώσεις 
με αναζωογονητικά συστατικά. 

Ανακουφίστε τους κουρασμένους μυς και τις αρθρώσεις σας μετά 

από μια κουραστική μέρα ή την έντονη προπόνηση με τη νέα μας 

Aloe Cooling Lotion. Με ελαφριά, αναζωογονητική σύνθεση παρέχει 

αίσθηση στιγμιαίας ψύξης, αναζωογονώντας τους σφιγμένους μυς και 

ανακουφίζει.

Ιδανικό για να το βάλετε στην τσάντα του γυμναστηρίου σας ή στο 

κομοδίνο σας, η Aloe Cooling Lotion περιέχει αναζωογονητική 

μενθόλη, έλαιο ευκαλύπτου, καμφορά, εκχύλισμα δεντρολίβανου 

και MSM – μια οργανική ένωση που είναι η τρίτη σε σειρά με τα 

περισσότερα μεταλλικά στοιχεία στον οργανισμό μας.

Αφήστε τη δύναμη της μενθόλης, της αλόης από το εσωτερικό του 

φύλλου και άλλων φυσικών συστατικών που υποστηρίζουν τον ενεργό 

τρόπο ζωής σας. Απολαύστε μια χαλαρωτική αίσθηση κάνοντας 

μασάζ με το Aloe Cooling Lotion στο δέρμα σας στο τέλος μιας 

κουραστικής μέρας ή μετά την προπόνηση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
•   Ψυκτικό τζελ με μενθόλη, ευκάλυπτο και αλόη.

•  Καταπραΰνει το δέρμα και διευκολύνει στο 

μασάζ μυών και αρθρώσεων.

•  Προσφέρει μια ισχυρή, αναζωογονητική αίσθηση.

•  Βοηθά στην ανακούφιση των κουρασμένων μυών 

με αίσθηση ψύξης. Καταπραϋντικό αποτέλεσμα.

•  Βοηθά στην ανάκαμψη και ανανέωση μετά  

την άσκηση.

•  Γρήγορη απορρόφηση, μη λιπαρή αίσθηση  

στο δέρμα  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
• 118ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε ελεύθερα και κάντε μασάζ στο δέρμα 

όπως χρειάζεται.

 Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση 

επαφής, ξεπλύνετε με νερό για αρκετά λεπτά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
IASC (Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης), 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe barbadensis leaf juice (stabilized aloe vera 
gel), aqua, dimethyl sulfone, menthol, arginine, 
glycerin, carbomer, dimethicone, eucalyptus 
globulus leaf oil, limonene, linalool, phenoxyethanol, 
disodium edta, caprylyl glycol, camphor, 
potassium sorbate, citric acid, hexylene glycol, 
ethylhexylglycerin, allantoin, polysorbate 80, sodium 
benzoate, ascorbic acid, sodium hyaluronate, 
glycine soja oil, tocopherol, borago officinalis 
extract, 1-2-hexanediol, rosmarinus officinalis leaf 
extract.
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