
Opakowanie: 113 g

OCHRONA

Krem aloesowy z propolisem

Aloe Propolis Creme

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  odżywcza kompozycja propolisu 
i czystego aloesu

•  pielęgnuje i wyrównuje koloryt skóry

•  propolis doskonale oczyszcza, 
regeneruje i tworzy barierę 
ochronną dla skóry

•  aloes koi, nawilża i zamyka pory

•  wzbogacony kojącym ekstraktem 
z rumianku i witaminami

KOD: 051

W ALOE PROPOLIS CREME połączyliśmy 
odżywcze właściwości stabilizowanego aloesu 
z jednym z najcenniejszych darów pasieki. Propolis 
to naturalna substancja żywiczna, której funkcją jest 
ochrona pszczół i ula przed czynnikami zewnętrz-
nymi. Podobnie działa na Twoje ciało. Niezwykłe, 
prozdrowotne właściwości propolisu od wieków 
znano i z powodzeniem wykorzystywano w medy-
cynie naturalnej oraz w zabiegach pielęgnacyjnych.

Aloe Propolis Creme łączy w sobie to, co najcenniejsze 
w naturze, by przywrócić Twojej skórze witalność 
i naturalny blask. Propolis świetnie sprawdza się 
w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, również tej 
z problemami. Dezynfekuje i przyspiesza regenerację, 
POPRAWIA KOLORYT skóry, natłuszcza i TWORZY 
BARIERĘ OCHRONNĄ. Czysty aloes doskonale 
nawilża i REGENERUJE naskórek, OCZYSZCZA 
i zamyka pory, dzięki czemu skóra wygląda na 
jaśniejszą i odmłodzoną. Aloes wykorzystany do 
pielęgnacji skóry wykazuje także właściwości 
przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Kompozycję 
uzupełnia dodatek witamin E, A i C oraz ekstrakt 
z rumianku, znanego jako zioło o szczególnie ko-
rzystnym działaniu na cerę. W efekcie każda tubka 
Aloe Propolis Creme daje Twojej skórze kompletną 
ochronę i optymalne odżywienie.

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać obficie na twarz, dłonie 
lub wybrane partie ciała.

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl 
Stearate, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Lanolin, PEG-100 
Stearate, Propolis Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Diethylhexyl Adipate, 
Sorbitol, Lanolin Alcohol, Dimethicone, Tocopherol, Glycine 
Soja Oil, Beta-Carotene, Zea Mays Oil, Allantoin, Triethano-
lamine, Ascorbic Acid, Disodium EDTA, Citric Acid, Parfum, 
Coumarin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben. 

Odkryj pszczele skarby 
z Aloe Propolis Creme.

Niezwykły dar ula, 
aby chronić Twoją skórę.
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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