Piel´gnacja skóry

Aloe Sunless Tanning Lotion
Lekka emulsja samoopalajàca, która
dzi´ki wysokiej zawartoÊci czystego
mià˝szu aloesowego daje niezwykle
trwa∏y efekt równej, ciep∏ej w kolorycie
opalenizny. Skóra pod wp∏ywem tego
naturalnego kosmetyku bràzowieje
∏agodnie i równomiernie, a co
najwa˝niejsze – z takiej opalenizny
mogà korzystaç tak˝e i ci, którzy nie
mogà lub nie chcà wystawiaç si´ na
promienie s∏oneczne! IntensywnoÊç
uzyskanego zbràzowienia zale˝y
wy∏àcznie od cz´stoÊci stosowania
emulsji. Substancja barwiàca – DHA
– uzyskana jest z warzyw. Mià˝sz
aloesowy nawil˝a i uelastycznia
skór´, dzia∏ajàc na nià regenerujàco.
Aloe Sunless Tanning Lotion to
nic innego jak ma∏y kawa∏ek lata,
który zawsze mo˝esz mieç pod r´kà
– niezale˝nie od pogody, pory roku
czy naturalnych predyspozycji do
korzystania z kàpieli s∏onecznych.
Uwaga! Produkt nie zawiera
filtrów promieniowania UV i nie
zabezpiecza skóry przed szkodliwymi
efektami przebywania na s∏oƒcu.

mià˝sz Aloe vera 34%), woda dejonizowana, dihydroksyaceton
(z buraków cukrowych), gliceryna,
olej s∏onecznikowy, emulgatory, wype∏niacze.
Sposób u˚ycia: Dla uzyskania

najlepszego efektu, przed u˝yciem
nale˝y wykonaç delikatny peeling
skóry (najlepiej za pomocà Forever
Aloe Scrub) w czasie kàpieli.
Nast´pnie wklepaç w skór´ niewielkà
iloÊç Aloesowej Emulsji Nawil˝ajàcej
i po jej wch∏oni´ciu nanieÊç cienkà,
równomiernà warstw´ Aloe Sunless
Tanning Lotion, nieco mniej w okolice,
gdzie naskórek jest grubszy (kolana,
∏okcie, kostki) oraz na granicy w∏osów
(czo∏o, brwi itd.). Unikaç kontaktu
skóry z wodà lub odzie˝à do momentu,
gdy emulsja ca∏kowicie si´ wch∏onie.
Natychmiast po u˝yciu dok∏adnie umyç
r´ce. Pe∏ne zabarwienie skóry
nast´puje po kilku godzinach od
na∏o˝enia emulsji. Dla utrzymania
uzyskanego odcienia opalenizny Aloe
Sunless Tanning Lotion nale˝y
nak∏adaç co kilka dni.

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mià˝sz Aloe barbadensis (stabilizowany

OPAKOWANIE: 118 ml

75

• Mià˝sz aloesowy zapobiega
przesuszaniu naskórka,
nawil˝a i uelastycznia skór´
• Substancja wywo∏ujàca
bràzowe zabarwienie
naskórka (DHA) uzyskana
jest z warzyw
• Uwaga! Produkt ten
nie zawiera filtrów
promieniowania UV
i nie zabezpiecza skóry przed
szkodliwymi skutkami
przebywania na s∏oƒcu

Kod:

239

