
Aloe-Jojoba Shampoo 
Βαθύς καθαρισμός και θρέψη για όλους τους τύπους 
μαλλιών.

Με αγνό ζελέ αλόης βέρα από το εσωτερικό του φύλλου και έλαιο 
jojoba που ενδυναμώνει τα μαλλιά, το Forever Aloe-Jojoba Shampoo 
είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση για να αναδείξει τα μαλλιά σας. 
Απολαύστε το αναζωογονητικό άρωμα ενός τροπικού συνδυασμού 
φρούτων με νότες γλυκιάς κρέμας καθώς ο πλούσιος φυσικός αφρός 
βοηθά να απομακρύνετε εύκολα τη λιπαρότητα και τα υπολείμματα. 

Χωρίς πρόσθετα sulfates, το σαμπουάν Aloe-Jojoba βοηθά στη 
διατήρηση της υγρασίας του τριχωτού της κεφαλής, διατηρώντας 
τα μαλλιά απαλά, όντας εύκολο να τα διαχειριστείτε. Το 
σταθεροποιημένο ζελέ αλόης βέρα της Forever όχι μόνο βοηθά τα 
μαλλιά σας να διατηρήσουν την υγρασία, αλλά λειτουργεί ως φυσικός 
γαλακτωματοποιητής που αφήνει τα μαλλιά καθαρά και ανανεωμένα 
χαρίζοντας λάμψη. 

Έχουμε προσθέσει έλαιο jojoba, το οποίο είναι πλούσιο σε φυσικά έλαια 
για να δυναμώσει τα μαλλιά χαρίζοντας όγκο. Αυτό το ελαφρύ έλαιο 
είναι θρεπτικό, καταπραϋντικό και απαλό με το τριχωτό της κεφαλής. Η 
Forever ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ενισχυτική δύναμη αυτού του 
σαμπουάν με ελαιο αργκάν, βιταμίνη Β5 και έλαιο αγριοτριανταφυλλιάς. 
Μαζί, αυτά τα ισχυρά συστατικά παρέχουν θρεπτικά συστατικά, 
ακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά για να υποστηρίξουν υγιή 
μαλλιά που διατηρούνται ενυδατωμένα και απαλά. 

Το Aloe-Jojoba shampoo είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια. Ζήστε 
την αίσθηση βαθιάς καθαριότητας που αφήνει τα μαλλιά σας να 
δείχνουν στα καλύτερα τους. Για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα, 
συμπληρώστε την περιποίηση με το Forever Aloe-Jojoba Conditioner!

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Ιδανικό για όλους τους τύπους μαλλιών 

• Απαλό με το τριχωτό της κεφαλής 

• Φυσικός αφρός απομακρύνει απαλά 

υπολείμματα και λιπαρότητα 

• Απαλά μαλλιά, εύκολα να τα διαχειριστείτε 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
296 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά και κάντε μασάζ 

για να τονώσετε το τριχωτό της κεφαλής και να 

δημιουργήσετε πλούσιο αφρό και στην συνέχεια 

ξεπλύνετε. Για καλύτερα αποτελεσματα συνεχίστε 

με το Aloe-Jojoba Conditioner. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, IASC (Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης), Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* 
Aloe Vera Gel), Aqua, Sodium C14-16 Olefin 
Sulfonate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 
Sodium Carboxymethyl C10-16 Alkyl Glucoside, 
Lauryl Glucoside, Rosa Canina Fruit Oil, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Sorbitan Oleate Decylglucoside 
Crosspolymer, Hydroxyacetophenone, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Potassium 
Sorbate, Dimethicone PG-Diethylmonium 
Chloride, Cetrimonium Chloride, Panthenol, 
Sodium Chloride, Disodium EDTA, Glycerin, 
Sodium Citrate, Citric Acid, Propanediol, Ascorbic 
Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Chlorphenesin, 
Sodium Benzoate, Sorbic Acid.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


