
 

Aloe-Jojoba Shampoo
Vaše rodina bude mít vlasy lesklé, hebké a 
poddajné díky pH-vyrovnanému složení s čis-
tým aloe vera. Stabilizovaný aloe vera gel  je 
prospěšný nejen pro vaše vlasy, ale i vlaso-
vou pokožku. Aloe-Jojoba Shampoo je díky 
svým vlastnostem a složení přírodní alterna-
tivou jiných šamponů a je vhodný pro všech-
ny typy vlasů. 

Aloe-Jojoba Shampoo pomáhá udržovat zdra-
ví vlasů a vlasové pokožky díky působení enzy-
mů, které odstraňují odumřelé buňky. Díky 
stabilizovanému aloe vera gelu má i další vlast-
nosti:

• prostřednictvím aloe aminokyselin (totožné s 
aminokyselinami ve vlasových koříncích) posi-
luje kořínky 
• zásobuje vlasy saponiny a přírodními složka-
mi, které jim dodávají sílu a hustotu

Další  důležitou  složkou šamponu  je  olej   z 
jojobových semen, který je skvělým lubrikan-
tem, používaným v přípravcích na vlasy už 
celá léta. Jojobový olej hydratuje vlasy i pokož-
ku, zpevňuje samotný vlas i konečky a zbavu-
je vlasy kožního tuku, který je zatěžuje. Vlasy 
se potom lehce rozčesávají suché i mokré bez 
toho, aby zůstaly rozlétané. 

Aloe-Jojoba Shampoo od Forever Living 
Products je jemný šampon, schopný čistit i ty 
nejmastnější vlasy. Pomáhá odstraňovat lupy, 
uklidňuje vlasovou pokožku a zanechává vlasy 
lesklé a lehce tvarovatelné. 

S L O Ž E N Í : 
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera 
Gel - 26,5% hmotnostních), Sodium C14-16 
Olefin Sulfonate, Water, Laurylamidopropyl 
Betaine, PEG-80 Sorbitan Laurate, Sodium 
Trideceth Sulfate, PEG-150 Distearate, 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Disodium 
Lauroamphodiacetate, Sodium Laureth-13 
Carboxylate, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Panthenol, Bis-PEG/
PPG-20/20 Dimethicone, Sodium Chloride, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Ascorbic Acid, Citric Acid, Fragnance. 

O B S A H : 
296 ml

N Á V O D :
Naneste na mokré vlasy a vmasírujte do 
pokožky, dokud nevytvoříte bohatou pěnu. 
Důkladně opláchněte. Pokud je to nutné, 
postup zopakujte. Potom vlasy znovu pečlivě 

opláchněte, aby byly úplně čisté. 

• jemný čisticí šampon

• vhodný pro všechny typy vlasů

• koncentrované, pH-vyrovnané složení 
(používejte v malém množství)
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