KOD: 617

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Słońce może być wielkim sprzymierzeńcem Twojego
zdrowia i urody, jeśli tylko nauczysz się odpowiedzialnie korzystać z jego wielkich dobrodziejstw.
Z ALOE SUNSCREEN możesz wyruszyć wszędzie tam, gdzie świeci słońce i jednocześnie być
pewnym skutecznej ochrony przed promieniami,
szkodzącymi Tobie i Twojej rodzinie.

Przygotuj skórę
na słoneczną kąpiel.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• filtr SPF 30 efektywnie chroni skórę
przed promieniami UVA i UVB

Aloe Sunscreen to innowacyjne połączenie FILTRÓW
przeciwsłonecznych SPF 30, chroniących przed
promieniami UVA i UVB ze składnikami odżywczymi,
które zadbają o Twoją skórę podczas słonecznych
kąpieli. Dodatek naturalnego tlenku cynku w Aloe
Sunscreen tworzy dodatkową barierę, która CHRONI
skórę przed oparzeniami. Witamina E zapobiega
uszkodzeniom skóry i SPOWALNIA procesy jej
starzenia. Kompozycję uzupełnia stabilizowany
aloes, który wnikając w najgłębsze partie skóry
cudownie ją koi, nawilża i REGENERUJE. Krem
świetnie się nakłada, nie pozostawia osadu i pozostaje wodoodporny przez 80 minut. Wszystko
po to, byś mógł beztrosko korzystać z daru słońca
i gorących dni.

• naturalny tlenek cynku zapobiega
oparzeniom

bez glutenu

suplementacja

15-30 minut przed ekspozycją słoneczną. Dla podtrzymania
ochrony zaleca się powtarzać aplikację kilkakrotnie w czasie
plażowania oraz po każdej kąpieli słonecznej.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice

(Stabilized Aloe Vera Gel), Zinc Oxide, Octocrylene, Homosalate,
Propanediol, Ethylhexyl Salicylate, Propylheptyl Caprylate,
Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, VP/Hexadecene
Copolymer, Cetearyl Ethylhexanoate, Undecane, Polyhydroxystearic Acid, Hydrogenated Castor Oil, Tridecane, Caprylyl
Glycol, Magnesium Sulfate, Parfum, Benzyl Salicylate, Benzyl
Benzoate, Hexyl Cinnamal, Sodium Gluconate, Tocopheryl
Acetate, Citric Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

kontrola wagi

Aloesowy krem ochronny z filtrem SPF 30

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać obficie i równomiernie

pszczele odżywianie

Cóż bardziej relaksującego przyniesie z sobą lato,
niż gorące kąpiele słoneczne, które cudownie
odprężą Twoje ciało i umysł? Gdzie intensywniej
odczujesz kojące ciepło promieni słońca, niż na
górskich stokach i szlakach?

pielęgnacja

Aloe Sunscreen

aloesowe wsparcie

OCHRONA

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• aloes i witamina E koją i nawilżają
skórę
• krem pozostaje wodoodporny aż
przez 80 minut

Opakowanie: 118 ml
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Zanurz się w słońcu
z Aloe Sunscreen.

zadbana skóra

• przeznaczony dla dzieci i dorosłych

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

