
Opakowanie: 99 g

OCZYSZCZANIE

Aloesowy peeling do twarzy i ciała z ziarenkami jojoby 

Forever Aloe Scrub

Odmieniona skóra 
bez śladów szarości.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  doskonale oczyszcza twarz i ciało

•  skutecznie usuwa martwe komórki 
naskórka

•  odblokowuje pory i przywraca 
skórze blask

•  wystarczający łagodny, by używać 
go codziennie

KOD: 238

Wyobraź sobie, że każdego dnia oglądasz w lustrze 
cudownie promienną i świeżą skórę twarzy, na 
której nie ma cienia szarości i zmęczenia. Zaufaj 
kuracji oczyszczającej Forever i przekonaj się, że 
ODNOWA Twojej skóry jest na wyciągnięcie ręki!

W przeciwieństwie do innych peelingów, które 
zawierają ostre i szorstkie składniki czyszczące, 
FOREVER ALOE SCRUB wykorzystuje czyste 
i delikatne ziarenka olejku jojoba.

Gdy starannie wmasowujesz je w skórę, zbierają 
martwe komórki naskórka i usuwają wszelkie zanie-
czyszczenia, blokujące Twoje pory. W ten sposób 
doskonale przygotowują skórę do głębokiego 
nawilżenia i odżywienia.

Naturalny krem peelingujący Forever Aloe Scrub jest 
całkowicie wolny od wysuszających i drażniących 
skórę syntetycznych środków czyszczących. Za-
wiera za to ODŻYWCZY sok z liści aloesu, w jego 
najszlachetniejszej odmianie Aloe barbadensis oraz 
NAWILŻAJĄCY olejek jojoba. Jest tak łagodny, 
że bez żadnych obaw możesz używać go do co-
dziennych zabiegów pielęgnacyjnych. Sięgnij po 
Forever Aloe Scrub i wyrusz w drogę perfekcyjnego 
OCZYSZCZENIA Twojej skóry.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na twarz lub ciało i przez 
2-3 minuty delikatnie masować okrężnymi ruchami, 
starannie unikając okolic oczu. W razie potrzeby dodać 
więcej wody. Dokładnie zmyć pozostałości kremu i osuszyć 
skórę ręcznikiem.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Hydrogenated Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, 
Cetyl Alcohol, Sodium Cocoyl lsethionate, PEG-100 Stearate, 
Lauramine Oxide, Hydrated Silica, Cocamidopropyl Betaine, 
Glycine Soja Oil, Glycerin, Tocopherol, Ascorbic Acid, Citric 
Acid, Sodium Lactate, Sodium Chloride, Parfum, Butylphenyl 
Methylpropional, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propyl-
paraben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI 42090. 

Perfekcyjnie czysta skóra 
z Forever Aloe Scrub.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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