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FOREVER®

KOD:646

BodyWash
Płyn do mycia ciała

Łagodnie ! a przy tym skutecznie ! myje
skórę i odżywia ją mocą aloesu.
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Aloe Body Wash ma neutralne pH i pomaga zacho
wać prawidłowe nawilżenie skóry oraz wspiera jej
nawodnienie. Kluczowym składnikiem jest aloes
o właściwościach nawilżających , d zięki którym
opóżnia proces starzenia się skóry. Natomiast
Witaminy A, C i E odżywiają skórę i wspierają jej
zdrowy wygląd.
Drzewne, bursztynowe i zio łowe nuty zapachowe
sprawiają, że Aloe Body Wash ma sugestywny,
odzywczy aromat. Za intensywną barwę morskiej
zieleni płynu odpowiada naturalnie pozyskiwany
chlorofil miedziowy.
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NOWY ALOE BODY WASH od Forever wyko
rzystuje to, co najlepsze w naturze, by odżywiać
i oczyszczać twoją skórę. Receptura jest wolna
od siarczan ów i zawiera efektywne, a przy tym
łag odne dla skóry substancje myjące i odżywcze,
które usuwa ją zabrudzenia, sprawiając, że skóra
jest miękka i odświeżona.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• łagodny, a przy tym skuteczny
płyn do mycia
• usuwa zabrudzenia dla miękkiej,
czystej skóry
• wspiera nawilżenie skóry

Na własnej skórze poczuj różnicę - Aloe Body
Wash tworzy gęstą , kremową pianę, która łatwo
się spłukuje i nie przesusza skóry. Składniki takie
jak olejek arganowy, wyciąg z kwiatów arniki oraz
hydrolizowane estry jojoby delikatnie oczyszczają
i nadają skórze miękkość, dbając o jej nawodnienie
i gład kość.
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SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na myjkę lub gąbkę i okrężnymi
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ruchami natrzeć całe ciało. Dokładnie spłukać.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
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Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu
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Certyfikat Halal

� Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (I NCI): Aloe Barbadensis Leaf Juic<>(Stablized
Aloe \/era Gel), Wate<, Cocamidoprop)1 Betane, Coc amidol)'op)1
Hydrax)SUltaile, Propanediol, SodiJm Methy1 2-Suttdaurate,
$odium Cocoyt Glycinate, $odium Cocoamphoacetate,
PolyaCl'ylate Oosspclyme<-6, Oisodium 2-Suttolaurate, L al.fYI
Giucosióe, Hyci'oiyzed jojoba Esters, Cilondrus órisp.Js
Extract, A/gania Spilosa Kernel Oi, Arrica Montana Flower
Extract, Glyceril, Sodium Coooy1 GkJtan.ite, $odium Lauro,1
Lactylate, Gl)Col Oistearate, Laureth-4, SodiJm Hyaluronate,
Capry1yl Glycol, Hy<toxyacetophenone, 0isodiJm EDTA,
Cttńc Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sorbic Acid,
Potassium Sorbate, Fragrance(Parfum), Chlaophylil-Copper
Complex (Cl 75810�
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Nie musisz sięgać po płyny do mycia, które wysu
szają i drażnią skórę. Aloe Body Wash wyśmienicie
łączy składniki, które nie tylko skutecznie czyszczą
i odświeżają skórę, ale i nadająjej zdrowy wygląd.

C:

• pomaga utrzymać
nawodnienie skóry
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• skóra jest czysta i odświeżona

Opakowanie: 236 ml
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Poczuj róznicę na własnej skórze
z Aloe Body Wash.
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