Aloe First Spray
®

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

#040

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Καταπραϋνει μικροερεθισμούς
• Ιδανική προσθήκη στο κουτί πρώτων βοηθειών
• Ιδανικό για τα μαλλιά
• Καταπραϋνει μετά την έκθεση στον ήλιο

Χωρίς γλουτένη Καταλληλο για χορτοφάγους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
473ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε ελεύθερα όπου χρειάζεται για
καταπράυνση και ενυδάτωση.

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

Aloe First® Spray
Δρα γρήγορα και εφαρμόζεται εύκολα. Καταπραϋντική
δύναμη.
Το Aloe First® είναι μια τέλεια προσθήκη στο κουτί πρώτων βοηθειών
ή στο φαρμακείο του σπιτιού μας. Αυτή η αποκλειστική σύνθεση
καταπραϋνει την επιδερμίδα χάρη στο σταθεροποιημένο ζελέ αλόης
βέρα από τις φυτείες μας. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Το Aloe First®
περιέχει επίσης πρόπολη μελισσών και ένα μείγμα από έντεκα φυτικά
εκχυλίσματα.
Φυσικά, η αλόη βέρα είναι το βασικό συστατικό – και αυτό για κάποιο
λόγο. Για αιώνες, η αλόη έχει χρησιμοποιηθεί για να καταπραϋνει μικρά
εγκαύματα και να προσφέρει μια αίσθηση ανακούφισης στο ερεθισμένο
δέρμα. Προσθέσαμε πρόπολη μελισσών στο Aloe First® για να
ενισχύσουμε τις φυσικές καταπραϋντικές ιδιότητες της αλόης.
Η Forever διαθέτει τις δικές της φυτείες και ελέγχει κάθε στάδιο της
παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φύλλο φιλετάρεται στο χέρι για να
διασφαλίσουμε ότι μόνο η πιο αγνή, και υψηλής ποιότητας αλόη βέρα
θα χρησιμοποιηθεί στο Forever Aloe First®.
Ο συνδυασμός αλόης και εκχυλισμάτων βοτάνων το καθιστούν ένα
υπέροχο καταπραϋντικο σπρέι για χρήση σε γρατζουνιές ή ακόμα και
ανακούφιση μετά τον ήλιο
Έχει ουδέτερο pH και είναι εύκολο στην εφαρμογή, ενώ δρα πολύ
γρήγορα! Επιπρόσθετα, το Aloe First® είναι επίσης εξαιρετικό για χρήση
στα μαλλιά σας.
Βεβαιωθείτε ότι το έχετε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε, για να
απολαμβάνετε κάθε στιγμή την καταπραϋντική δύναμη της αλόης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera
Gel), Aqua, Achillea Millefolium Extract, Zingiber
Officinale Root Extract, Taraxacum Officinale Root
Extract, Thymus Vulgaris Leaf Extract, Borago
Officinalis Extract, Passiflora Incarnata Extract,
Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Chamomilla
Recutita Flower Extract, Santalum Album Wood
Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Calendula
Officinalis Flower Extract, Allantoin, Polysorbate
20, Propolis Extract, Tocopherol, Glycine Soja Oil,
Citric Acid, Glycerin, Sodium Citrate, Ascorbic
Acid, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate.

