
Aloe Ever-Shield®

Když stoupá teplota a jsme pod vlivem stre-
su, je Aloe Ever-Shield ideálním prostřed-
kem ke zvýšení sebedůvěry, který nám pomá-
há udržovat pocit svěžesti během celého dne. 
Aloe Ever-Shield Deodorant poskytuje účin-
nou celodenní ochranu proti pachu potu v 
podpaždí a může se aplikovat přímo po spr-
chovaní bez pocitu štípání. Společnost Forever 
Living Products vytvořila výrobek, který maxi-
malizuje přirozené deodorační vlastnosti aloe 
vera bez přidání látek, které mohou dlouhodo-
bým užíváním ohrozit vaše zdraví. Tato jemná 
formule se stabilizovanou aloe vera neobsahu-
je žádné drsné nebo škodlivé antiperspirantní 
hliníkové soli, které se nacházejí v mnoha dal-
ších deodorantech dostupných na trhu. Hliník 
je toxický kov. Hlavní účinky velkého množ-
ství hliníku se projevují, jak se zdá, na cent-
rálním nervovém systému a v některých přípa-
dech je nadměrné množství hliníku v těle spo-
jené s Alzheimerovou chorobou (tj. presenil-
ní demence). Může také narušit hladinu váp-
níku v těle, protože má vliv na činnost štítné 

žlázy. Zvýšení hormonu štítné žlázy může vést 
k vysokému obsahu vápníku v krvi, což se pojí 
s bolestmi kostí, psychiatrickými symptomy 
a zácpou. Jsme hrdí na to, že vám přinášíme  
výrobek, který eliminuje tato rizika bez toho, 
aby se snížila jeho kvalita. Praktický tvar umož-
ňuje, abyste Ever-Shield mohli použít přesně 
tam, kde je třeba. Díky speciálnímu složení se 
deodorant snadno nanáší na tělo a nezanechá-
vá skvrny na oděvu. 

S L O Ž E N Í :
Propylene Glycol, Purified Water, Sodium 
Stearate, Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe 
Vera Gel - 4,4% hmotnostních), Fragrance, 
Triclosan

O B S A H : 
92 g

N Á V O D :
Pro dosažení pocitu svěží čistoty aplikujte Aloe 
Ever-Shield v podpaží každý den. Na vašem 

oděvu nezanechá žádné skvrny. 

 

• bez hliníkových solí 

• nezanechává skvrny na šatech 

• může se použit přímo po holení podpaží 
a po depilaci
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