
Aloe MSM Gel
Δροσερή ανακούφιση με ένα προϊόν που δεν πρέπει να 
λείπει από την τσάντα γυμναστηρίου.

Το Forever Aloe MSM Gel είναι αυτό που χρειάζεστε για να νιώσετε 
καταπραϋντική ανακούφιση. Συνδυάσαμε αγνό ζελέ αλόης βέρα από 
το εσωτερικό του φύλλου με μεθυλοσουλφονυλομεθάνιο (MSM), μια 
οργανική ένωση θείου που βρίσκεται σε πολλούς ζωντανούς οργανισμούς. 
Το MSM έχει ισχυρές καταπραυντικές ιδιότητες για το δέρμα και σε 
συνδυασμό με το αγνό ζελέ αλόης βέρα παρέχει βαθιά ενυδάτωση.

Αλλά η καταπραϋντική δύναμη του Aloe MSM Gel δεν σταματά με 
αυτά τα δύο συστατικά. Με σύνθεση που δεν λεκιάζει , περιέχει 
φυσικά εκχυλίσματα βοτάνων όπως έλαιο φύλλων τσαγιού, εκχύλισμα 
φλοιού ιτιάς και γλυκερίνη για περιποίηση του δέρματος. Η προσθήκη 
εκχυλίσματος φύλλων δεντρολίβανου βοηθά στον να διατηρείται το 
δέρμα ενυδατωμένο. 

Αυτό το ευέλικτο ζελέ είναι απαραίτητο σε κάθε τσάντα γυμναστικής. 
Εφαρμόστε άφθονα και κάντε μασάζ στο δέρμα για να καταπραΰνετε 
τους πόνους στις αρθρώσεις και τους μυς μετά από μια σκληρή 
προπόνηση. Εάν έχετε ένα δραστήριο τρόπο ζωής, δείξτε στο σώμα σας 
την αγάπη που του αξίζει και μείνετε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτεια.

Εφαρμόστε άφθονα και κάντε μασάζ στο δέρμα σας μετά από μια 
κουραστική μέρα ή μια σκληρή προπόνηση για να καταπραϋνετε τους 
μυς και τις αρθρώσεις σας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Συνδυάζει φυσικό MSM, αλόη βέρα και 

εκχυλίσματα βοτάνων

• Ιδανικό για καταπραϋντική ανακούφιση στη στιγμή  

• Ιδανικό για την τσάντα γυμναστηρίου   

• Σύνθεση που δεν λεκιάζει 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
118ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε ελεύθερα και κάντε μασάζ στις 

περιοχές που χρειάζεται. Σε περίπτωση επαφής με 

τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Επαναλάβετε 

όπου χρειάζεται.

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, Dimethyl Sulfone, Glycerine, 
Triethanolamine, Dimethicone, Arctostaphylos 
Uva Ursi Leaf Extract, Salix Alba Bark Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Melaleuca 
Alternifolia Leaf Oil, Sodium Hyaluronate, 
Carbomer, Disodium EDTA, Citric Acid, 
Polysorbate 80, Allantoin, Ascorbic Acid, 
Tocopherol, Glycine Soja Oil, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.
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