
Aloe Activator
Ενυδάτωση, αναζωογόνηση και καταπράυνση με τη δύναμη 
της αλόης.

Με πάνω από 98% ζελέ αλόης βέρα, το aloe activator αφήνει το δέρμα 
απαλό και αναζωογονημένο από τη στιγμή που θα αγγίξει το πρόσωπό 
σας. Η αλόη είναι ιδανική για το ευαίσθητο δέρμα και περιέχει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία όπως Βιταμίνες Α, C και Ε που κάνουν το aloe 
activator μια ιδανική προσθήκη για όλους τους τύπους δέρματος.

Η αλόη συνδυάζεται με αλλαντοΐνη , η οποία δεν είναι μόνο ένα 
αποτελεσματικό ενυδατικό, αλλά συμπληρώνει τέλεια την αλόη μας 
και μαζί κάνουν την επιδερμίδα ακόμα πιο απαλή. Eίναι η ποιότητα 
της αλόης που κάνει όλη τη διαφορά. Το Aloe Activator της Forever 
παρασκευάζεται με αγνή αλόη βέρα από το εσωτερικό του φύλλου 
από τις δικές μας φυτείες. Κάθε φύλλο συλλέγεται και φιλετάρεται με 
το χέρι, ενώ συσκευάζεται εντός λίγων ωρών για να διασφαλίσουμε τη 
μέγιστη φρεσκάδα και αποτελεσματικότητα.

Το aloe activator, είναι ένα τέλειο ενυδατικό, περιέχει ένζυμα, αμινοξέα 
και πολυσακχαρίτες. Αυτό το βήμα για την καθημερινή σας περιποίηση 
ομορφιάς θα γίνει το αγαπημένο σας, καθώς δεν αφήνει μόνο μια 
απαλή αίσθηση, αλλα κάνει το δέρμα σας να δείχνει στα καλυτερά του.

Συνδυάζεται ιδανικά με τη mask powder και είναι απαλό για χρήση σε 
όλο το πρόσωπο, ακόμα και γύρω από τα μάτια. Χρησιμοποιήστε το ως 
ενυδατικό ή αναζωογονητικό προϊόν, ή συνδυαστικά με τη μάσκα για μια 
ολοκληρωμένη εμπειρία καθαρισμού του προσώπου σας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Καθαρίζει, καταπραϋνει, αναζωγονεί

• Ενα δυνατό προϊόν που περιποιείται το δέρμα

• Απαλό με όλο το πρόσωπο, ακόμα και την 

περιοχή γύρω από τα μάτια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
130 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Το aloe activator είναι ένα προϊόν πολλαπλών 

χρήσεων. Για καθαρισμό και αναζωογόνηση, 

εφαρμόστε το προϊόν σε ένα βαμβάκι και καθαρίστε 

απαλά την επιδερμίδα. Για να ετοιμάσετε μια μάσκα 

αλόης, αναμειγνύετε ένα κ.γ. mask powder με ένα 

κ.γ. aloe activator και εφαρμόστε μια λεπτή στρώση 

σε καθαρό δέρμα. Μετά από 20 λεπτά αφαιρέστε 

απαλά με χλιαρό νερό. Χρησιμοποιήστε 2-3 φορές 

την εβδομάδα.

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 
Gel), 1,2-Hexanediol, Potassium Sorbate, Allantoin
Disodium Edta, Citric Acid, Ascorbic Acid, Sodium 
Benzoate.
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