
Aloe Propolis Creme
Μόνο τα καλύτερα, αλόη και πρόπολη μέλισσας.

Μόνο η Forever μπορούσε να δημιουργήσει ένα καινοτόμο προϊόν 
όπως η Aloe Propolis Creme. Αυτή η θρεπτική κρέμα συνδυάζει δυο 
βραβευμένα συστατικά, αγνό ζελέ αλόης βέρα και πρόπολη μελισσών. 
Μαζί, αυτά τα δυο συστατικά βοηθούν το δέρμα να διατηρήσει έναν 
εξαιρετικό τόνο και υφή. 

Η πρόπολη μελισσών είναι η ρητίνη με την οποία οι μέλισσες 
προστατεύουν την κυψέλη τους. Έχει ιδιότητες που δημιουργούν ένα 
φυσικό φραγμό στο δέρμα, κλειδώνοντας τα φυσικά ευεργετικά οφέλη 
της αλόης. 

Η αλόη βέρα σε συνδυασμό με βιταμίνες A, E και C θρέφουν και 
ενυδατώνουν το δέρμα , ενώ η πρόπολη μελισσών ανανεώνει την 
εμφάνιση του δέρματος, κάνοντάς το να δείχνει πιο απαλό, με τέλεια 
αίσθηση και υφή. Η Aloe Propolis Creme ενισχύει την καταπραϋντική 
δύναμη της αλόης με τη βοήθεια του χαμομηλιού. 

Χρησιμοποιούμε αγνό ζελέ αλόης βέρα από το εσωτερικό του φύλλου 
από τις φυτείες μας. Συλλέγουμε και φιλετάρουμε την αλόη με το χέρι 
για να είμαστε σίγουροι για την υψηλή ποιότητα της αλόης που γίνεται η 
πρώτη ύλη των προϊόντων μας. 

Είναι εύκολο να διακρίνουμε τους λόγους που η Aloe Propolis Creme 
είναι ένα από τα εμβληματικά προϊόντα μας. Περιποιηθείτε το δέρμα 
σας με την καταπραϋντική, θρεπτική και προστατευτική δύναμη της 
πρόπολης που κρύβεται σε κάθε σωληνάριο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Αλόη βέρα και πρόπολη μελισσών 

• Διατηρεί έναν όμορφο τόνο δέρματος και υφή 

• Θρέφει και ενυδατώνει 

• Καταπραΰνει από ερεθισμούς του δέρματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
113gr

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε ελεύθερα όσο χρειάζεται

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe 
Vera Gel), Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, 
Cetyl Alcohol, Peg-100 Stearate, Lanolin, 
Ethylhexyl Palmitate, Propolis Extract, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Ceratonia Siliqua Fruit 
Extract, Ethylhexyl Stearate, Sorbitol, Diethylhexyl 
Adipate, Allantoin, Dimethicone, Lanolin Alcohol, 
Ascorbic Acid, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, 
Triethanolamine, Aqua, Disodium Edta, Citric 
Acid, Maltodextrin, Parfum, Coumarin, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol
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