
Aloe First je velmi zajímavý doplněk každé soupravy 
první pomoci. Tato exkluzivní ochrana pokožky 
tvoří první linii při ochraně proti infekcím a 
zánětům kůže. Aplikace přípravku je jednoduchá 
i v případech, když je pokožka velmi bolestivá při 
dotyku. Je navržen tak, aby se s ním daly ošetřit i malé 
řezné ranky a škrábance, popáleniny a kůže spálená 
od slunce, všechna zranění způsobená odřením 
nebo poškozením kůže. Aloe First má vyvážené pH 
a poskytuje uklidňující účinek i na velmi citlivou 
pokožku. Působí chladivě při popálení pokožky. 
Aloe First může být také aplikován jako sprej do 
vlasů, aby je chránil proti UV slunečnímu záření a 
používá se v některých kadeřnických salonech jako 
preventivní prostředek proti vysušujícím účinkům 
peroxidových roztoků. V salonech krásy se Aloe 
First speciálně používá na uklidnění podrážděné 
pokožky po depilaci nohou voskem. Aloe First 
obsahuje vysoké procento stabilizovaného Aloe Vera 
Gelu s přidáním většího počtu dalších složek, čímž 
se stává ideálním doplňkem lékárničky pro menší 
kožní problémy. Včelí propolis zvyšuje přirozené 
antibiotické vlastnosti Aloe Vera Gelu. Další 
ingredience – alantoin, vyznačující se ochrannými 
účinky pro pokožku, je obsažen v mnoha rostlinách 
včetně ochranné slupky listů aloe
vera. Nakonec je tu jedenáct pečlivě vybraných 
rostlinných extraktů, taktéž známých pro své 

užitečné vlastnosti. Aloe a byliny působí synergicky
a vytvářejí přírodní utišující sprej, který můžeme 
aplikovat při různých kožních problémech, jako 
jsou vyrážky, odřeniny, řezné rány a podlitiny. Aloe 
First je vynikající výrobek, skutečná „jednička“ ve 
své třídě.

S L O Ž E N Í :
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera 
Gel - 80,3% hmotnostních), Water, Allantoin, 
Glycerin, Tocopherol (Vitamin E Natural), 
Bee Propolis, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Achillea Millefolium Extract,  Thymus 
Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Extract, Anthemis 
Nobilis Flower Extract, Taraxacum Officinale 
(Dandelion) Rhizome/Root Extract, Eucalyptus 
Globulus Leaf Extract, Passiflora Edulis Flower 
Extract,  Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, 
Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, 
Borago Officinalis Extract, Santalum Album 
(Sandalwood) Extract, Polysorbate 20, Sodium 
Citrate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben.

O B S A H :
473 ml

D Á V K O V Á N Í :
Aplikujte podle potřeby na uklidnění a zvlhčení

pokožky.

Aloe First®

• měl by být v každé lékárničce

• pomáhá zklidnit popáleniny, vyrážky,

pokousání a štípnutí

• chrání vlasy při opalování a proti

poškození chlórem
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