
Aloe Body Lotion 
Rýchlo sa vstrebávajúce mlieko, ideálne na každodenné 

použitie.

Forever Aloe Body Lotion je perfektný každodenný hydratačný krém, 

ktorý zjemní pokožku a zanechá ju hladkú, hydratovanú a zdravú. 

Krém s ľahkým zložením sa rýchlo vstrebáva a takmer okamžite doručí 

benefity čistého aloe vera a iných hydratačných zložiek.

Skombinovali sme vysokú koncentráciu čistej dužiny z vnútra listu aloe 

vera s rastlinnými olejmi a rastlinnými látkami, aby sme vám poskytli tie 

najsilnejšie prírodné zložky zlepšujúce pleť. Aloe vytvára ideálny základ 

pre našu receptúru tým, že hydratuje a podporuje zdravú a mladistvo 

vyzerajúcu pokožku. Arganový olej obsahuje vitamín E a mastné kyseliny, 

ktoré pomáhajú zjemňovať pokožku, zatiaľ čo hydrolyzované estery jojoby 

prispievajú k zvýšeniu pevnosti a pružnosti pokožky.

Vďaka prídavku oleja z makadamových semien je Aloe Body Lotion 

ideálnou voľbou pre suchú a zrelú pleť, pretože má vysoký obsah 

kyseliny palmitoolejovej, ktorá podporuje zdravo vyzerajúcu pokožku.

Toto zloženie však nie je určené iba pre ľudí so suchou alebo zrelou 

pokožkou. Spoločnosť Forever vytvorila toto zloženie bez silikónu pre 

kohokoľvek s normálnou až suchou pokožkou pridaním prísad, ako je 

hyaluronát sodný, ktorý vytvára v pokožke ochrannú bariéru a pomáha 

udržiavať vlhkosť. Aloe Body Lotion má kvetinovú vôňu, ktorá je 

jednoducho neodolateľná.

Ak potrebujete každodenné pleťové mlieko, ktoré zanecháva pokožku 

jemnú a hodvábnu, ale nikdy nie mastnú, majte vždy poruke telové 

mlieko Forever Aloe Body Lotion.

FAKTY
• Podporuje hydratáciu pokožky

• Podporuje hebkosť

• Podporuje prirodzenú bariéru hydratácie

• Podporuje zdravú, mladistvo vyzerajúcu pleť

• Rýchlo sa vstrebáva do pokožky a zanecháva 

hodvábny pocit  

OBSAH
236 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste na pokožku a jemne masírujte, dokým sa 

pleťové mlieko úplne nevstrebe.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal, netestované na zvieratách

INGREDIENCIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablized* Aloe Vera 
Gel/gel d’aloes officinal stabilise*), Water (Aqua/
Eau), Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, 
C13-15 Alkane, Glyceryl Stearate SE, Heptyl 
Undecylenate, Argania Spinosa Kernel Oil, Rosa 
Canina Fruit Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Macadamia lntegrifolia Seed 
Oil, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, Arginine, 
Hydrolyzed Jojoba Esters, Hydroxyacetophenone, 
Glyceryl Stearate, PEG-1O0 Stearate, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, 
Acrylates/C1O-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Xanthan Gum, lsosorbide Dicaprylate, Disodium 
EDTA, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 
Fragrance (Parfum). 
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bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU


