
Opakowanie: 118 ml

NAWILŻANIE

Nawilżająca emulsja aloesowa

Aloe Moisturizing Lotion

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  balsam intensywnie nawilżający 
twarz i ciało

•  chroni skórę przed szkodliwym 
wpływem czynników zewnętrznych

•  gęsta, aksamitna konsystencja

•  idealna baza pod makijaż

•  świetny do pielęgnacji dłoni

•  przywraca skórze prawidłowe pH

KOD: 063

Nadmiar słońca, wiatr, mróz, zanieczyszczenia 
powietrza, stres i nieodpowiednia dieta – każdego 
dnia Twoja skóra zmaga się z nadmiarem czynników, 
które osłabiają jej prawidłowe funkcje, degradują 
kolagen, wysuszają i podrażniają. Z biegiem czasu 
skóra traci swój naturalny blask i elastyczność, 
a procesy starzenia zaczynają nabierać tempa.

FOREVER MOISTURIZING LOTION to zaproszenie 
do codziennej, zaawansowanej pielęgnacji Twojej 
skóry, która na długa OCHRONI wszystko to, co 
w niej piękne i witalne. Unikalna formuła emulsji 
umożliwi Ci tak głębokie i INTENSYWNE NAWIL-
ŻANIE, jakie zapewnić może jedynie czysty miąższ 
aloesu. Zastosowana jako baza pod makijaż będzie 
SKUTECZNYM FILTREM, chroniącym delikatną 
skórę twarzy przed alergenami, zanieczyszczeniami 
i czynnikami atmosferycznymi. Dzięki swojej gęstej 
i jedwabistej konsystencji doskonale sprawdzi się 
także w codziennej pielęgnacji przesuszonej skóry 
rąk i dłoni.

Ale Forever Moisturizing Lotion to znacznie więcej, 
niż ochrona i nawilżanie. Dzięki doskonałemu współ-
działaniu aloesu, kolagenu i elastyny zobaczysz, 
jak jędrna i elastyczna może być Twoja skóra – bez 
wzglęgu na upływ czasu. 

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać na uprzednio oczyszczoną 
twarz, dłonie lub całe ciało. Delikatnie masować do 
wchłonięcia. Makijaż należy nakładać zanim emulsja 
wchłonie się w skórę.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, C12-15 
Alkyl Benzoate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Hydrogenated 
Polyisobutene, Methyl Gluceth-20, Sorbitol, Prunus Armeniaca 
Kernel Oil, Polysorbate 60, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Hydrolyzed Elastin, Sodium 
PCA, Collagen, Triethanolamine, Cetyl Alcohol, PEG - 100 Ste-
arate, Ascorbic Acid, Tocopherol, Citri Acid, Propylene Glycol, 
Glycine Soja Oil, AIIantoin, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, 
Parfum, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, Hydroxyisohexyl 3 - Cyclohexene Carboxaldehyde, 
Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate. 

nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów

Ochroń wszystko, co piękne  
z Aloe Moisturizing Lotion.

Nawilżanie, jakie może zapewnić 
tylko czysty aloes.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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