
Opakowanie: 473 ml

OCZYSZCZANIE

Aloesowe mydło w płynie do higieny i pielęgnacji ciała

Aloe Liquid Soap

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  łagodne mydło w płynie 
pielęgnujące skórę całego ciała

•  opracowane na bazie naturalnych 
składników

•  aloes, olejek arganowy i jojoba 
głęboko oczyszczają i nawilżają 
skórę

•  odpowiednie dla całej rodziny

KOD: 633

Odkryj najnowsze osiągnięcie Forever w dziedzinie 
oczyszczania i wszechstronnej pielęgnacji skóry! 
Jeśli kochasz otaczać się tym, co niebanalne, 
a jednocześnie chcesz zapewnić sobie i swojej 
rodzinie perfekcyjną opiekę nad skórą - dedykujemy 
Ci ALOE LIQUID SOAP.

Receptura tego przełomowego mydła w płynie jest 
na tyle silna, by skutecznie OCZYSZCZAĆ i OD-
ŚWIEŻAĆ skórę całego ciała, a jednocześnie na 
tyle łagodna, by zapewnić jej odpowiedni poziom 
NAWILŻENIA. Aloe Liquid Soap znakomicie sprawdzi 
się pod prysznicem do codziennej pielęgnacji skóry 
całej rodziny, jak i do częstego mycia rąk w kuchni 
i w łazience. Zachwycisz się jego perłową, jedwa-
bistą konsystencją oraz bogactwem naturalnych 
składników ODŻYWCZYCH.

Bazę Aloe Liquid Soap stanowi czysty aloes z upraw 
Forever, wzbogacony płynnym złotem Maroka, 
czyli olejkiem arganowym, a także olejkiem jojoba, 
olejkiem z ogórka i innymi składnikami naturalnego 
pochodzenia. Ich synergiczne działanie sprawia, 
że Aloe Liquid Soap nie tylko znakomicie myje 
skórę, ale jednocześnie zatrzymuje w niej tak dużo 
wilgoci, jak to tylko możliwe! Po każdym umyciu 
Twoja skóra pozostanie cudownie miękka, gładka 
i odświeżona, a Ty nie zamienisz już Aloe Liquid 
Soap na żadne inne mydło.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na dłonie, zmoczyć, masować 
do uzyskania piany i dokładnie spłukać.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Hydroxysul-
taine, Propanediol, Cocamidopropyl Betaine, Arnica Montana 
Flower Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Argania Spinosa Kernel Oil, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Hydroxyacetophenone, Glycol Distearate, 
Disodium 2-Sulfolaurate, Potassium Sorbate, Laureth-4, So-
dium Chloride, Disodium EDTA, Citric Acid, Glycerin, Caprylyl 
Glycol, Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Linalool, 
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Chlorphenesin, 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Sorbic Acid. 

Zachwyć się swoją skórą 
z Aloe Liquid Soap.

Doświadcz mocy oczyszczenia 
siłami natury.
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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