
Aloe Body Wash 
Jemné, silné čistenie s aloe pre vašu pokožku.

Nechajte to najlepšie z toho, čo príroda ponúka, aby vyživilo a umylo vašu 

pokožku novým Aloe Body Wash od Forever. Táto receptúra   bez sulfátov 

obsahuje prísady na umytie a hydratáciu pokožky, ktoré zmyjú nečistoty a 

zanechajú vašu pokožku jemnú a sviežu.

Aloe Body Wash má vyvážené pH, ktoré pomáha udržiavať vlhkosť 

pokožky a podporuje hydratáciu. Kľúčová zložka, aloe vera, pomáha proti 

starnutiu, podporuje hydratáciu, zatiaľ čo vitamíny A, C a E vyživujú a 

podporujú zdravo vyzerajúcu pokožku.

Naša receptúra   obsahuje bohatú, príjemnú a príťažlivú vôňu dreva, ambry 

a hrejivej zmesi bylín. Môžete si všimnúť niečo trochu iné na jedinečnej 

farbe Aloe Body Wash. Príjemný odtieň morskej peny pochádza z 

prirodzene získaného medeného chlorofylu!

Okamžite pocítite rozdiel, pretože Aloe Body Wash sa sformuje do 

bohatej, krémovej peny, ktorá sa ľahko opláchne bez toho, aby vašu 

pokožku zbavovala vlhkosti. Jemné umytie umožňujú zložky ako arganový 

olej, extrakt z kvetov arniky a hydrolyzované estery jojoby, ktoré pomáhajú 

zmäkčiť pokožku a zároveň zvyšujú jej hydratáciu a hladkosť.

Nesiahajte po inom sprchovom géle, ktorý môže zanechať vašu pokožku 

suchú. S Aloe Body Wash získate partnera, ktorého hľadáte, s dokonalou 

zmesou ingrediencií, aby vaša pokožka vyzerala a cítila sa zdravo a sviežo.    

FAKTY
• jemný a zároveň silný sprchový gél

• odstraňuje nečistoty a mastnotu a zanecháva 

pokožku čistú a jemnú

• udržuje vlhkosť pokožky

• udržuje a podporuje hydratáciu pokožky

• zanecháva pokožku čistú a sviežu 

OBSAH
236 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste na ruky alebo do špongie a krúživými 

pohybmi jemne namydlite celé telo. Dobre 

opláchnite.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal, netestované na zvieratách

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablized* Aloe Vera 
Gel/gel d’aloès officinal stabilisé*), Water (Aqua/
Eau), Cocamidopropyl Betaine, Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Propanediol, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium 
Cocoamphoacetate, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Disodium 2-Sulfolaurate, Lauryl Glucoside, 
Hydrolyzed Jojoba Esters, Chondrus Crispus 
Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Arnica 
Montana Flower Extract, Glycerin, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Lauroyl Lactylate, Glycol 
Distearate, Laureth-4, Sodium Hyaluronate, 
Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Disodium 
EDTA, Citric Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 
Sorbic Acid, Potassium Sorbate, Fragrance 
(Parfum), Chlorophyllin-Copper Complex (CI 
75810).
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