
Aloe Heat Lotion
Μετά από μια μέρα γεμάτη δραστηριότητες,
όλοι μας χρειαζόμαστε ένα καταπραϋντικό
μασάζ. Η Αloe Heat Lotion είναι μια κρέμα με
θερμαντικούς παράγοντες και με Αλόη Βέρα
για χαλάρωση των μυών.

Με άρωμα μέντας, τον ευκάλυπτο στη
σύστασή της και τρία έλαια, έχει ισορ-
ροπημένο pH. Είναι εξαιρετική για βαθύ
μασάζ για να απαλύνει τους κουρασμένους
μυς. Απορροφάται γρήγορα προσφέροντας
ανακούφιση από την καθημερινή ένταση και
το στρες. Ιδανική για άμεση ανακούφιση,
μετά από σπορ ή εντατική γυμναστική.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
4 fl oz (118ml).

OΔΗΓΙΕΣ
Απλώστε ελεύθερα και κάντε μασάζ στο
δέρμα για όσο χρειάζεται. Αποφύγετε την
επαφή με τα μάτια. Στην περίπτωση που το
προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεβγάλετε
με νερό για αρκετά λεπτά.

• Καταπραϋντική ανακούφιση μετά τα
σπορ ή τη γυμναστική

• Κατάλληλη για παιδιά και ενήλικες

• Ιδανική λοσιόν για μασάζ

ΚΩ∆ΙΚOΣ #064

Έκδοση 13

Περιποίηση ∆έρµατος
Σ Ω Μ Α

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ



Έχει αλλάξει η σύνθεση της Aloe Heat Lotion;
Ναι. Από τη νέα σύνθεση της Aloe Heat Lotion έχουν αφαιρεθεί τα συστατικά 
MIT και PEG και έχουμε προσθέσει πιο φυσικούς παράγοντες συντήρησης. 
Έχουμε επίσης εξελίξει τα έλαια βάσης για να συμπεριλάβουμε μια υψηλότερη 
συγκέντρωση ελαίου σπόρου macadamia και ελαίων που προέρχονται 
από ελαιόλαδο και καρύδα για αποτελεσματικότερη εφαρμογή και 
απορροφητικότητα. Τα ενεργά συστατικά της Aloe Heat Lotion έχουν διατηρηθεί 
στο ίδιο ποσοστό, ώστε να μην υπάρξει καμία διαφοροποίηση στην εναλλαγή 
αισθήματος θερμότητας - δροσιάς. Θα παρατηρήσετε ευκολότερη εφαρμογή, 
πιο απαλό δέρμα και ταχύτερη απορρόφηση με τη νέα σύνθεση!
Η νέα Aloe Heat Lotion θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως;
Η νέα Aloe Heat Lotion θα πωλείται παγκόσμια και θα αντικαταστήσει την 
ισχύουσα σύνθεση. Λόγω αλλαγής των Ευρωπαϊκών κανονισμών, οι χώρες της 
Ευρώπης σταμάτησαν την πώληση της Aloe Heat Lotion νωρίτερα, λαμβάνοντας 
τώρα τη νέα σύνθεση. Οι υπόλοιπες χώρες παγκόσμια θα λάβουν τη νέα Aloe 
Heat Lotion το 2018 ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Γιατί η Aloe Heat Lotion φέρει την επωνυμία “F.I.T.” προϊόν;
Ενώ η Aloe Heat Lotion δεν αποτελεί αποκλειστικά μέρος των προϊόντων F.I.T., 
αναγνωρίζουμε τα οφέλη που μπορεί να έχει για τους ανθρώπους που έχουν 
ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Για τον λόγο αυτό, αποφασίσαμε το προϊόν να 
συμπεριληφθεί μαζί με άλλα προϊόντα (ARGI+®, Forever Move™) που έχουν 
οφέλη για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνηση, αλλά δεν ανήκουν 
αποκλειστικά σε αυτήν την αγορά.
Όλες οι κρέμες θα φέρουν αυτή τη νέα εμφάνιση;
Όχι. Καθώς πραγματοποιούμε αλλαγές σε άλλες συνθέσεις προϊόντων, θα 
συνεχίσουμε να ενημερώνουμε την όψη στις συσκευασίες μας. Κάθε προϊόν  
θα ενημερώνεται ανάλογα με τη χρήση και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Παρουσιάζοντας τη νέα σύνθεση ενός 
αγαπημένου προϊόντος από τα παλιά!

Η Aloe Heat Lotion αξιοποιεί τη δύναμη των 
θερμαντικών παραγόντων χρησιμοποιώντας 
100% αγνό σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης 
Βέρα, πυραλίδα, μενθόλη και ευκάλυπτο σε 
συνδυασμό με μαλακτικά έλαια για να σας 
χαλαρώνουν.

Με μια υψηλότερη συγκέντρωση σπόρων 
macadamia, ελαιολάδου και ελαίου καρύδας, 
η Aloe Heat Lotion μπορεί να απλωθεί πιο 
ομαλά, ενώ απορροφάται γρηγορότερα 
διατηρώντας τα ίδια ισχυρά οφέλη που 
γνωρίζετε και αγαπάτε!

Ετοιμαστείτε 
για ένα κύμα 
θερμότητας!


