
Aloe Body Wash 
Φιλικό, ισχυρό καθαριστικό με τις μαλακτικές ιδιότητες της 
αλόης.

Αφήστε τα καλύτερα από ό, τι έχει να προσφέρει η φύση, να θρέψουν 
και να καθαρίσουν το δέρμα σας με το νέο Aloe Body Wash της Forever. 
Αυτή η σύνθεση χωρίς θειικά άλατα, προσφέρει απαλό καθαρισμό με 
συστατικά που περιποιούνται το δέρμα. Απομακρύνει τους ρύπους και 
αφήνει το δέρμα σας απαλό και δροσερό.

Το Aloe Body Wash περιέχει σύνθεση με ισορροπημένο pH για να 
διατηρήσει την υγρασία του δέρματος και να προωθήσει την ενυδάτωση. 
Βασικό συστατικό, η αλόη βέρα, βοηθά στην αντιγήρανση, προάγοντας 
την ενυδάτωση, ενώ οι βιταμίνες Α, C και E θρέφουν και υποστηρίζουν 
την υγιή όψη της επιδερμίδας.

Η σύνθεσή μας διαθέτει ένα πλούσιο, ελκυστικό ξυλώδες άρωμα από 
κεχριμπάρι και ένα ζεστό μείγμα βοτάνων. Θα παρατηρήσετε κάτι 
διαφορετικό στο μοναδικό χρώμα του Aloe Body Wash. Μια ευχάριστη 
απόχρωση του πράσινου που προέρχεται από χλωροφύλλη χαλκού.

Θα νιώσετε τη διαφορά αμέσως καθώς το Aloe Body Wash σχηματίζει 
έναν πλούσιο, κρεμώδη αφρό που ξεπλένεται εύκολα χωρίς να ερεθίζει 
το δέρμα σας. Ο απαλός καθαρισμός καθίσταται εφικτός χάρη στα 
συστατικά όπως το έλαιο argan, το εκχύλισμα λουλουδιών άρνικα και 
τους υδρολυμένους εστέρες jojoba, οι οποίοι βοηθούν το δέρμα να 
μαλακώσει αυξάνοντας ταυτόχρονα την ενυδάτωση και την απαλότητα.

Μην ψάχνετε για άλλο αφρόλουτρο σώματος. Με το Aloe Body Wash, 
θα έχετε τον ισχυρό καθαρισμό που αναζητάτε με το τέλειο μείγμα 
συστατικών ώστε το δέρμα σας να δείχνει αλλά και να το αισθάνεστε 
υγιές και αναζωογονημένο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Απαλό αλλά ισχυρό καθαριστικό

• Αφαιρεί τους ρύπος και την λιπαρότητα 

αφήνοντας το δέρμα καθαρό και απαλό

• Διατηρεί την υγρασία του δέρματος 

• Διατηρεί και προωθεί την ενυδάτωση του 

δέρματος

• Αφήνει στο δέρμα αίσθηση καθαριότητας και 

φρεσκάδας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
236 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε σε σφουγγάρι ή λούφα και με απαλές 

κυκλικές κινήσεις σαπουνίστε ολόκληρο το σώμα 

σας. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

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

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablized* Aloe 
Vera Gel), Aqua, Cocamidopropyl Betaine, 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Propanediol, 
Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Sodium 
Cocoamphoacetate, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Sodium Cocoyl Glycinate, Glycerin, Disodium 
2-Sulfolaurate, Chondrus Crispus Extract, 
Arnica Montana Flower Extract, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Lauryl Glucoside, 
Hydroxyacetophenone, Sodium Lauroyl Lactylate, 
Glycol Distearate, Potassium Sorbate, Laureth-4, 
Sodium Hyaluronate, Sodium Chloride, Disodium 
EDTA, Citric Acid, Caprylyl Glycol, Ascorbic Acid, 
Gluconolactone, Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal, 
Geraniol, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium 
Benzoate, Sorbic Acid, CI 75810.
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