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Gentleman’s Pride Aftershave Balm 
Балсам за след бръснене с алое

Код: 070
118 мл

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
При допира с кожата хирургически 

острото ножче за бръснене често поема 
повече отколкото трябва, като причинява 
одрасквания, порязвания, изсушава и 
дразни кожата. Дори ако ви се размине 
от ножчето, със сигурност няма да ви се 
размине от пяната за бръснене! Обикно-
вената пяна и кремове често съдържат 
почистващи елементи, които водят до 
изсушаването на липидите в епидерми-
са – външния слой на кожата. Липидите 
поддържат здравословния вид на кожата, 
като спомагат за връзките между клет-
ките и за задържане на влагата в тях. 
Изчерпването на липидите в резултат на 
употреба на кремове на сапунена основа, 
последвана от нанасянето на съдържащи 
спирт лосиони за след бръснене, стяга и 
изсушава кожата.

Форевър посвети много години на раз-
работването на перфектния афтършейв, 
при който се избягват спиртните съставки, 
изсушаващи и дразнещи малките ранич-
ки. Сега той е при вас под формата на 
нежен, кадифен балсам, който успокоява 
и възстановява кожата след бръснене или 

след излагане на сурови външни усло-
вия. Разбира се, ние знаехме, че нашият 
стабилизиран гел от алое вера ще бъде 
правилният отговор, особено след като 
е съчетан със силни овлажняващи агенти. 
Формулата без спирт включва и специални 
омекотяващи елементи като розмарин и 
лайка за допълнително успокояване на 
кожата.

Въпреки че го нарекохме афтършейв, 
балсамът с алое може да се използва по 
всяко време за облекчаване на кожни 
раздразнения, причинени от ножчето за 
бръснене или от продължително излагане 
на слънце или вятър.

Мъжете ще обикнат този страхотен 
балсам за след бръснене, с който лицето 
става свежо, чисто и гладко, жените също 
обожават аромата му.

СЪСТАВКИ
Стабилизиран гел от алое вера, 

дестилирана вода, метилов глюцет-20,  
октил палмитат, диметикон, глицерил стеа-
рат, полиакриламид, С13-14 изопарафин, 
лаурет-7, полиетиленгликол-100 стеарат, 
натриев хиалуронат, падимат О, токоферил 
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ацетат, ретинил палмитат, аскорбинова 
киселина, алантоин, извлек от розмарин, 
извлек от лайка, имидазолидинил кар-
бамид, метилпарабен, пропилпарабен, 
аромат.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
Нанасете обилно след бръснене или 

излагане на външни фактори.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Балсам за след бръснене

Овлажнител/омекотител за кожа по всяко време.

Не съдържа спирт.

Успокоява и овлажнява.

Неповторим свеж аромат.


