
Forever Aloe Scrub®

Απαλο scrub με τη θρεπτική δύναμη της αλόης βέρα.

Μόνο η Forever μπορεί να σας φέρει ένα τόσο απαλό και 
αναζωογονητικό προϊόν απολέπισης με τα οφέλη της αλόης βέρα 
στην περιποίηση της επιδερμίδας. Υπάρχει ένα μυστικό μέσα σε κάθε 
σωληνάριο Forever Aloe Scrub® - τα μικροσφαιρίδια από έλαιο jojoba, 
τα οποία καθαρίζουν απαλά τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και τα 
υπολείμματα που συσσωρεύονται στους πόρους του δέρματος.

Όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε το Forever Aloe Scrub®, θα νιώσετε 
αμέσως τη διαφορά και τη λάμψη στο δέρμα σας. Η διαδικασία 
απολέπισης βοηθάει τη διαδικασία ανανέωσης του δέρματός και το 
προετοιμάζει για την αγαπημένη σας ενυδατική κρέμα της Forever.

Χρησιμοποιήστε το Forever Aloe Scrub® δύο ή τρεις φορές την 
εβδομάδα στο σώμα σας για να του χαρίσετε λάμψη. Είναι ιδιαίτερα 
απαλό και δεν ξηραίνει, ούτε ταλαιπωρεί το δέρμα. 

Η αλόη βέρα που χρησιμοποιείται στο Forever Aloe Scrub® 
καλλιεργείται προσεκτικά στις δικές μας φυτείες, συλλέγεται και 
φιλετάρεται στο χέρι για να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται μόνο το πιο 
φρέσκο, υψηλής ποιότητας ζελέ από το εσωτερικό των φύλλων σε κάθε 
σωληνάριο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Φυσικό απολεπιστικό για το σώμα  

• Προετοιμάζει το δέρμα για ενυδάτωση 

• Περιποιείται το δέρμα με τα οφέλη της αλόης  

• Αποκαλύπτει λαμπερό δέρμα  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
99g

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε σε βρεγμένο πρόσωπο ή σώμα, κάντε 

απαλό μασάζ με τις άκρες των δαχτύλων σας 

αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια για 2-3´ με 

κυκλικές κινήσεις. Προσθέστε νερό αν χρειαστεί. 

Ξεπλύνετε και στεγνώστε ταμποναριστά με μια 

απαλή πετσέτα.

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 
Gel), Aqua, Hydrogenated Jojoba Oil, Glyceryl 
Stearate, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Sodium 
Cocoyl Isethionate, Peg-100 Stearate, Lauramine 
Oxide, Hydrated Silica, Cocamidopropyl Betaine, 
Myristamine Oxide, Sodium Lactate, Ascorbic 
Acid, Tocopherol, Glycine Soja Oil, Citric Acid, 
Glycerin, Parfum, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Ci 42090
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


