
Opakowanie: 473 ml

ŁAGODZENIE

Spray aloesowy z propolisem i ekstraktami ziołowymi

Aloe First

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  kojąca mgiełka do szybkiego użycia 
na skórę

•  niezawodnie łagodzi drobne 
podrażnienia skóry, skaleczenia 
i oparzenia słoneczne

•  pomocny w ochronie włosów przed 
przesuszeniem i po depilacji

•  idealnie zastąpi tonik do 
odświeżenia cery

•  doskonale uzupełni podręczną 
apteczkę

KOD: 040

Nawet jeśli starannie planujesz każdy dzień, zdarzają 
się sytuacje, które całkowicie zaskakują. Potrze-
bujesz wtedy szybkich decyzji i dobrych planów 
awaryjnych. Kojący ALOE FIRST to PIERWSZA 
POMOC Forever dla Twojej podrażnionej skóry. 
Zadbaj, aby zawsze był w Twojej apteczce, a nie 
będziesz już szukać przypadkowych sposobów 
na zadrapania, drobne skaleczenia czy nadmierną 
opaleniznę.

Recepturę Aloe First oparliśmy na aloesowym 
miąższu z upraw Forever, połączonym z propolisem 
i autorską mieszanką 11 ekstraktów ziołowych. 
Już 5 tysięcy lat temu ludzie hodowali aloes jako 
cudowną roślinę na rany i oparzenia. Nazywano go 
„lekarzem w doniczce”, który zawsze był pod ręką, 
gdy potrzebowali szybkiej pomocy. KOJĄCE działa-
nie aloesu w Aloe First wesprze niezwykły pszczeli 
specyfik - propolis, którego naturalną funkcją jest 
OCZYSZCZANIE ula i DEZYNFEKCJA plastrów. 
Dodatek ekstraktów roślinnych, w tym ekstraktu 
z eukaliptusa, mniszka, imbiru i rumianku sprawi, 
że Aloe First niezawodnie złagodzi, ukoi i ochroni 
Twoją skórę.

Aloesowa mgiełka sprawdzi się również jako środek 
wspomagający regenerację włosów. Nałożony przed 
koloryzacją zabezpieczy je przed nadmiernym wy-
suszeniem. Świetnie ukoi również skórę po depilacji.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować obficie na skórę, która 
potrzebuje ukojenia i nawilżenia.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Tocopherol, Glycine Soja Oil, Allantoin, Glycerin, Borago 
Officinalis Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Tara-
xacum Officinale Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, 
Zingiber Officinale Root Extract, Calendula Officinales FIower 
Extract, Passiflora Incarnata FIower Extract, Salvia Officinalis 
Leaf Extract, Pterocarpus Santalinus Wood Extract, Thymus 
Vulgaris Leaf Extract, Achillea MilIefolium Extract, Ceratonia 
Siliqua Fruit Extract, Propolis Cera, Polysorbate 20, Ascorbic 
Acid, Sodium Citrate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Citric Acid, Diazolodinyl Urea, Methylparaben. 

Niezawoda ochrona: 
Aloe First.

Pierwsza pomoc  
dla podrażnionej skóry.
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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