
Aloe Body Lotion 
Κρέμα σώματος που απορροφάται γρήγορα,  
για καθημερινή χρήση.

Το Aloe Body Lotion της Forever είναι η τέλεια ενυδατική κρέμα για 
καθημερινή χρήση για απαλό, ενυδατωμένο και υγιές δέρμα. Η ανάλαφρη 
σύνθεσή του απορροφάται γρήγορα για να προσφέρει τα οφέλη της αγνής 
αλόης βέρα και άλλων ενυδατικών συστατικών σχεδόν αμέσως στο δέρμα. 

Συνδυάσαμε υψηλής συγκέντρωσης αγνό ζελέ αλόης βέρα από το 
εσωτερικό του φύλλου με φυτικά έλαια και βότανα, ώστε αυτά τα ισχυρά 
συστατικά που βελτιώνουν την εμφάνιση του δέρματος να δουλέψουν 
για εσάς. Η Αλόη αποτελεί την ιδανική βάση για τη σύνθεσή μας 
ενυδατώνοντας για να σας χαρίσει υγιές και νεανικό δέρμα. Το έλαιο 
Argan περιέχει βιταμίνη Ε και λιπαρά οξέα που βοηθούν στην απαλότητα 
του δέρματος ενώ οι υδρολυμένοι εστέρες jojoba συμβάλλουν στη 
σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος. 

Η προσθήκη ελαίου σπόρου macadamia καθιστά το Aloe Body 
Lotion ιδανική επιλογή για ξηρό και ώριμο δέρμα λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητάς του σε παλμιτολεϊκό οξύ, το οποίο χαρίζει υγιή 
εμφάνιση στο δέρμα. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν προορίζεται μόνο 
για άτομα με ξηρό ή ώριμο δέρμα. Η Forever δημιούργησε αυτήν τη 
σύνθεση χωρίς σιλικόνη (silicone free) για όσους έχουν κανονικό - 
ξηρό δέρμα προσθέτοντας συστατικά όπως το υαλουρονικό νάτριο, 
το οποίο σχηματίζει ένα προστατευτικό φραγμό στο δέρμα και βοηθά 
στη διατήρηση της υγρασίας. Το Aloe Body Lotion διαθέτει επίσης ένα 
ανάλαφρο λουλουδάτο άρωμα, γεγονός που το κάνει πολύ ελκυστικό. 

Όταν χρειάζεστε μια καθημερινή κρέμα που να αφήνει το δέρμα απαλό 
και μεταξένιο, χωρίς λιπαρότητα, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας το Aloe 
Body Lotion.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Ενυδατώνει το δέρμα

• Χαρίζει αίσθηση απαλότητας στο δέρμα

• Υποστηρίζει τον ενυδατικό φραγμό του δέρματος

• Προάγει υγιές και νεανικό δέρμα

• Απορροφάται γρήγορα, χαρίζοντας μια μεταξένια 

αίθηση, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
236 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε ελεύθερα και κάντε ελαφρυ μασάζ  

έως ότου η κρέμα να απορροφηθεί πλήρως από  

το δέρμα. 

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablized Aloe 
Vera Gel), Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Propanediol, C13-16 Isoparaffin, Glyceryl 
Stearate, Heptyl Undecylenate, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Rosa Canina Fruit Oil, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Macadamia lntegrifolia 
Seed Oil, Arginine, Hydroxyacetophenone, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
PEG-100 Stearate, Caprylyl Glycol, Potassium 
Sorbate, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, 
lsosorbide Dicaprylate, Niacinamide, Sodium 
Hyaluronate, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA, 
Xanthan Gum, Citric Acid, Ascorbic Acid, Parfum, 
Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Benzoate, Limonene, Hydroxycitronellal, Linalool, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

Aloe Body Lotion 
#647

Χωρίς γλουτένη Κατάλληλο για 
χορτοφάγους

Κατάλληλο για 
vegans

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ


