Codzienna piel´gnacja

Aloe Avocado Face
& Body Soap
Delikatnie myje, nadajàc skórze mi´kkoÊç i j´drnoÊç
• Kremowa konsystencja
• Substancje oczyszczajàce naturalnego pochodzenia
• Odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry
• Âwie˝y, cytrusowy aromat
Podstawà naturalnego pi´kna jest czysta, zdrowa skóra. A najlepszym jej êródłem sà naturalne
składniki, takie jak czysty olejek awokado i aloe vera z plantacji Forever. Aloe Avocado Face
& Body Soap nie tylko oczyszcza twojà skór´, ale tak˝e nawil˝a jà, nadajàc jej bardziej mi´kki,
gładki i promienny wyglàd.
Awokado to niezwykle od˝ywczy owoc, który zawiera wiele cennych witamin i minerałów, w tym
witamin´ A, C i E. Dzi´ki wysokiej zawartoÊci tłuszczów, awokado Êwietnie si´ sprawdza jako
baza naszego mydła. Nawet sucha skóra pozostanie po umyciu gładka. W skład Aloe Avocado
Face & Body Soap wchodzi równie˝ r´cznie zbierany aloes. Pomaga on od˝ywiaç i koiç, by skóra
pozostała nawil˝ona przez cały dzieƒ.
Aloe Avocado Face & Body Soap wygładza, od˝ywia i nawil˝a, nie podra˝niajàc przy tym nawet
wra˝liwej skóry. Jest wystarczajàco łagodne, by u˝ywaç go do mycia twarzy lub całego ciała.
Âwie˝y, cytrusowy aromat pomo˝e ci si´ rano obudziç, a skóra pozostania mi´kka przez reszt´
dnia.
Od ponad 40 lat Forever Living Products wyszukuje najwy˝szej jakoÊci składniki, by dostarczaç
Ci produkty, które łàczà nauk´ i natur´ dla pi´kna Twojej skóry.
Składniki (INCI): Sodium Palmate, Sodium Cocoate (or) Sodium Palm Kernelate, Water
(Aqua/Eau), Glycerin, Fragrance (Parfum), Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera
Gel/gel d’alo¯s ofcinal stabilisé*), Persea Gratissima (Avocado) Oil, Hydrogenated Vegetable Oil,
Sodium Chloride, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium
Etidronate, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI
OPAKOWANIE
77499), Yellow 10 (CI 47005), Red 4 (CI 14700), Green 3
142 g
(CI 42053).
SPOSÓB U˚YCIA
U˝ywaç Aloe Avocado Face & Body
Wyłàcznie do u˝ytku zewn´trznego. Nie stosowaç na uszkodzonà skór´.
Unikaç kontaktu z oczami. Spłukaç wodà, aby usunàç. JeÊli wystàpi
Soap do mycia skóry. Dokładnie
wysypka, zaprzestaç u˝ywania i zasi´gnàç porady lekarza. Przechowywaç
spłukaç i osuszyç skór´ r´cznikiem.
poza zasi´giem dzieci.
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