
Opakowanie: 118 ml

ODPRĘŻENIE

Aloesowa emulsja rozgrzewająca

Aloe Heat Lotion

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  fenomenalne połączenie doznań 
chłodu i gorąca

•  działa odprężająco po wysiłku 
fizycznym 

•  pomaga rozluźnić spięte mięśnie 

•  idealna do głębokiego masażu

•  relaksujący zapach mentolu 
i eukaliptusa

•  aloes i olejki zostawiają skórę 
miękką i odżywioną

KOD: 064

Codziennie Twoje mięśnie wykonują dla Ciebie 
pracę tytanów. Odpowiadają za każdy Twój ruch 
i bezruch, dzięki nim nie tylko chodzisz i biegasz, ale 
też siedzisz i trzymasz się prosto. Cały życiodajny 
ruch wewnątrz organizmu to również domena 
Twoich mięśni.

Po długim dniu pracy za biurkiem albo aktywnym 
treningu Twoje mięśnie mogą być szczególnie 
zmęczone i osłabione, a skóra napięta do granic. 
Nieprzyjemne albo wręcz bolesne uczucie sztywności 
i spięcia jest wołaniem Twojego ciała o zasłużony 
odpoczynek i odprężenie.

W takich chwilach z pomocą przyjdzie Ci ALOE 
HEAT LOTION. Ten niezwykły, odżywczy balsam 
zachwyci Cię siłą doznań płynących z połączenia 
doznań chłodu i gorąca. Nakładając Aloe Heat 
Lotion na wybraną partię ciała w jednej chwili po-
czujesz CHŁODZĄCĄ i ROZGRZEWAJĄCĄ siłę 
mentolu, która ZŁAGODZI BÓL mięśni i przyniesie 
Ci natychmiastowe ODPRĘŻENIE. Odżywczy aloes 
i aromatyczny olejek z eukaliptusa pomogą zrelak-
sować całe Twoje ciało, a skórę zostawią miękką, 
gładką i nawilżoną. Z każdą porcją Aloe Heat Lotion 
poczujesz powrót sił witalnych i będziesz cieszyć 
się coraz piękniejszą skórą.

SPOSÓB UŻYCIA: Obficie nakładać i wmasowywać 
w wybrane partie skóry, zgodnie z potrzebami. Unikać 
kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry. 
W przypadku kontaktu z oczami, przez kilka minut 
płukać wodą.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Methyl Salicylate, Propanediol, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, 
Glyceryl Oleate Citrate, Arginine, Menthol, Sesamum Indicum 
Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Eucalyptus Globulus 
Leaf Oil, Cetyl Ethylhexanoate, Carbomer, Allantoin, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Ascorbic 
Acid, Hexylene Glycol, Citric Acid, Limonene, Linalool, Phe-
noxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 

Zrelaksuj się  
z Aloe Heat Lotion.

Siła chłodu i gorąca,  
która rozluźni Twoje ciało.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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