ForeverTM
Essential Oils

Forever™ Essential Oils – Έλαιο Βάσης
Το Έλαιο Βάσης είναι ένα λεπτόρευστο
ενυδατικό υγρό, εμπλουτισμένο με μερικά
από τα καλύτερα φυσικά συστατικά και
αντιοξειδωτικά. Το Έλαιο Βάσης περιέχει
ένα παράγωγο του ελαίου καρύδας
(Caprylic / Capric Triglyceride), είναι
άχρωμο, άοσμο και απορροφάται εύκολα
από το δέρμα. Είναι το ιδανικό Έλαιο
Βάσης για τα αγνά μας αιθέρια έλαια.

Το κλειδί που διαφοροποιεί αυτή τη
μοναδική σύνθεση του προϊόντος, είναι ο
συνδυασμός μας από σκουαλένη, άγριο
τριαντάφυλλο, σουσάμι, βερίκοκο, με βάση
την Αλόη Βέρα και Βιταμίνη Ε. Αυτό το
μοναδικό μείγμα, υποστηρίζει την υγεία
της επιδερμίδας, διεισδύοντας βαθιά για
καλύτερα αποτελέσματα.

Το Έλαιο Βάσης της Forever, είναι πλούσιο
σε βιταμίνες Α, C, Ε και περιέχει λάδι
Μποράντζας ή Μπόραγκο, έλαιο
αγριοτριανταφυλλιάς, σησαμέλαιο και έλαιο
από πυρήνες βερίκοκου. Αυτό το δυναμικό
μείγμα πλούσιο σε αντιοξειδωτικές
βιταμίνες και φυσικά έλαια, αναζωογονεί το
δέρμα και παράλληλα σας προσφέρει όλα
τα πλεονεκτήματα των αιθέριων ελαίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Αραιώστε τα αιθέρια έλαια με το Έλαιο
Βάσης. Για τις οδηγίες χρήσης
συμβουλευτείτε τις πληροφορίες της
ετικέτας από τα Αιθέρια Έλαια της Forever.
Για τοπική ή αρωματική εφαρμογή.

Η βάση της σύνθεσης του Ελαίου Βάσης
περιέχει αγνό σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης
Βέρα, το οποίο με φυσικό τρόπο διεισδύει
και περιποιείται το δέρμα σας. Το Έλαιο
Βάσης είναι ένα από τα πιο φυσικά Έλαια
Βάσης που υπάρχουν και έχει σχεδιαστεί
για να λειτουργεί συνεργιστικά με κάθε
αιθέριο έλαιο μεγιστοποιώντας παράλληλα
τα οφέλη τους.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopheryl
Acetate, Squalane, Rosa Canina Fruit Oil,
Sesamum Indicum Seed Oil, Prunus
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Retinyl
Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Bisabolol,
Tocopherol, Lecithin, Borago Officinalis
Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil.

Έκδοση 12

• Υψηλή περιεκτικότητα σε Capric
Triglyceride (από το έλαιο καρύδας).

• Σκουαλένη, Άγριο Τριαντάφυλλο,
έλαιο από Σπόρους Σουσαμιού,
έλαιο από πυρήνες Βερίκοκου.

• Δεν περιέχει Parabens.
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