
ЛИЧНА ХИГИЕНА Форевър Ливинг Продъктс България

Aloe Bath Gelee
Гел за вана и душ с алое

Код: 014
251 мл

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
Всеки се нуждае от малко време без 

стрес в ежедневието си. Форевър Ливинг го 
знае и ви дава това, от което се нуждаете, 
за да му се насладите най-добре! Душ-ге-
лът с алое е идеалният компонент за една 
ободряваща и освежаваща баня. Основна-
та съставка на този страхотен гел за вана 
и душ за мъже и жени е стабилизираният 
гел от алое вера, получил печат за одоб-
рение от Международния научен съвет за 
алое. Към него сме добавили подбрани 
билкови екстракти, които успокояват и 
освежават тялото. Съчетан с ръкавица или 
гъба от люфа, душ-гелът с алое премахва 
мъртвите кожни клетки и ви дава усещане 
за невероятна чистота и свежест. Богатата 
формула на гела от алое вера прониква в 
кожата и я овлажнява.

Благодатното влияние не спира дотук! 
Душ-гелът на Форевър не само глези тя-
лото, но и създава усещане за отмора и 
чистота, ободрява ви и ви позволява да 
започнете новия ден свежи и жизнени 
или да завършите стария отпочинали и 
спокойни.

СЪСТАВКИ
Стабиризиран гел от алое вера, 

дестилирана вода, амониев лаурил сул-
фат, амониев лаурет сулфат, коками-
допропил бетаин, кокамид диетанола-
мин, лаурамид диетаноламин, екстракт 
от бръшлян, екстракт от коча билка, ек-
стракт от Clematis Vitalba, екстракт от 
водорасли (Fucus Vesiculosus), екстракт 
от хвощ, пропилен гликол, глицерин, нат-
риев хлорид, аскорбинова киселина (вита- 
мин С), DMDM хидантоин, аромат, FD&C 
жълто №5, FD&C синьо №1. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
Нанесете душ-гела върху люфа или 

гъба и насапунисайте цялото тяло с леки 
разтриващи движения. Масажирайте кожа-
та, като нанесете гел колкото е необходи-
мо, за да се почувствате чисти. Енергично 
подсушете с мека кърпа. 



ЛИЧНА ХИГИЕНАФоревър Ливинг Продъктс България

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нежна формула, внимателна към кожата.

Овлажняващ гел за вана и душ.

Съдържа билкови извлеци за отличен ефект.

Присъства и в комплекта „Грижа за тялото“ с алое – Код: 055 – вж. раз-
дел „Специализирана грижа за кожата“.


