Higiena na co dzieƒ

Gentleman’s Pride

®

Aloesowa emulsja po goleniu
Emulsja po goleniu Gentleman’s Pride
pojawi∏a si´ w ofercie Forever Living
Products na wyraêne ˝yczenie m´skiej
cz´Êci klienteli firmy. Wielu panów ju˝
dawno odkry∏o, ˝e Aloe First, Aktywator Aloesowy lub Krem Aloesowo-Propolisowy, u˝ywane tu˝ po goleniu,
przynoszà delikatnej skórze twarzy
nieocenione wr´cz korzyÊci.
Chodzi o stary jak Êwiat m´ski problem:
jak zdezynfekowaç po goleniu ewentualne uszkodzenia naskórka, nie prze
suszajàc jednoczeÊnie skóry. Jak
z∏agodziç powsta∏e podra˝nienia tak,
aby ka˝dy d˝entelmen móg∏ ju˝ od
samego rana stawiç czo∏o Êwiatu
z twarzà mi∏à i w wyglàdzie, i w dotyku?
Wszystkie te wymagania piel´gnacyjne
spe∏nia naturalny, czysty mià˝sz aloesowy – i to on w∏aÊnie jest g∏ównym
sk∏adnikiem Gentleman’s Pride.
Co najwa˝niejsze – emulsja ta nie
zawiera ani odrobiny alkoholu, tak
ch´tnie u˝ywanego w celach dezynfekcyjnych w wi´kszoÊci stosowanych po
goleniu preparatów. W Gentleman’s
Pride tego typu Êrodki sà zupe∏nie niepotrzebne – mià˝sz aloesowy znakomi-

cie zapobiega inwazji drobnoustrojów
przez uszkodzenia naskórka powsta∏e
przy goleniu. Jego sk∏adniki dzia∏ajà
bakteriostatycznie, jednoczeÊnie
nawil˝ajàc i od˝ywiajàc skór´. Dzi´ki
obecnoÊci saponin i enzymów mià˝sz
aloesowy hamuje krwawienie, przyspiesza zamykanie drobnych ranek,
a nast´pnie sprzyja ich szybkiemu gojeniu. Emulsja Gentleman’s Pride dzia∏a
te˝ ∏agodzàco i ochronnie, utrzymujàc
przez d∏ugi czas w∏aÊciwy odczyn pH
skóry. Ten uniwersalny kosmetyk
piel´gnacyjny ma bardzo subtelny zapach, który dyskretnie towarzyszy panom przez wi´kszà cz´Êç dnia, wobec
czego angielska nazwa emulsji znajduje
pe∏ne uzasadnienie – taka delikatnie
pachnàca, mi∏a w wyglàdzie
i dotyku cera to naprawd´ Duma
Ka˝dego D˝entelmena!
G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mià˝sz Aloe barbadensis (stabilizowany
mià˝sz Aloe vera 42%), woda dejonizowana, hialuronian sodowy, kwas askorbinowy (witamina C), octan tokoferolu
(witaminy E), alantoina, wyciàg z ma-
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• Dezynfekuje skór´
i ∏agodzi powsta∏e przy
goleniu podra˝nienia
• Przyspiesza gojenie
uszkodzeƒ naskórka
• Zmi´kcza i nawil˝a
powierzchni´ skóry
• Ma dzia∏anie
regeneracyjno-odm∏adzajàce
• Z apobiega skórnym reakcjom
uczuleniowym
• Ma bardzo subtelny,
delikatny zapach
cierzanki i rumianku, wype∏niacze
i emulgatory, aromat.
OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:
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