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Forever Sun Lips
Ο ήλιος, ο αέρας και το κρύο μπορούν να
επιδράσουν αρνητικά στους ευαίσθητους
ιστούς των χειλιών μας, αφήνοντάς τα
σκασμένα, πληγωμένα, ερεθισμένα και
ξηρά. Η προστασία των χειλιών από
τέτοιου είδους προβλήματα που προκαλούν
περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι εξίσου
σημαντική με την προστασία της
επιδερμίδας μας, ωστόσο συχνά τα
παραμελούμε και επικεντρωνόμαστε στην
ενυδάτωση του προσώπου και του σώματός
μας. Το Forever Sun Lips είναι ένα
καταπραϋντικό στικ για τα χείλη που
βοηθά στην προστασία των ευαίσθητων
ιστών των χειλιών από τον ήλιο και τον
αέρα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια
αίσθηση δροσιάς από μέντα!
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το ηλιακό
έγκαυμα μπορεί να συμβεί όχι μόνο τους
καλοκαιρινούς μήνες, αλλά όλο τον χρόνο,
ενώ ο κρύος και ξηρός χειμερινός καιρός
συμβάλλει ώστε ένα τέτοιου είδους
πρόβλημα να φαίνεται και να σας κάνει να
αισθάνεστε ακόμα χειρότερα. Με δείκτη
αντηλιακής προστασίας SPF30, το Forever
Sun Lips βοηθά στην αποφυγή εγκαυμάτων
και προσφέρει προστασία από τις ακτίνες
UVA και UVB. Εφαρμόστε το πριν την
έκθεσή σας στο ήλιο και ανανεώστε το
όποτε χρειάζεται, προκειμένου να σας

βοηθήσει ενάντια στη φθορά που προκαλεί
ο ήλιος. Επίσης, σας προσφέρει εξαιρετικά
συστατικά που μαλακώνουν, ηρεμούν και
καταπραΰνουν τα σκασμένα χείλη.
Το έλαιο από σπόρο jojoba είναι γνωστό
για τις ενυδατικές ιδιότητες που προσφέρει
στην επιδερμίδα και μπορεί να βοηθήσει
να μαλακώσουν οι ιστοί των χειλιών, ενώ η
Αλόη Βέρα προσφέρει φυσική
καταπράυνση, ηρεμία και ενυδάτωση. Η
αλλαντοΐνη βοηθά στην καταπράυνση του
απαλού δέρματος και η φυσική μέντα
προσφέρει στο Forever Sun Lips μια
αίσθηση δροσιάς που ταυτόχρονα
ανακουφίζει τον ερεθισμό.
Το Forever Sun Lips βοηθά στην
αποκατάσταση των χειλιών, στην
προσωρινή προστασία και στην
ανακούφιση των σκασμένων χειλιών.
Περιέχει καταπραϋντικά συστατικά που
βοηθούν στην προστασία των χειλιών από
τις επιπτώσεις του ξηρού και κρύου αέρα,
ενώ ταυτόχρονα ηρεμεί τους ερυθρούς και
ερεθισμένους ιστούς. Το Forever Sun Lips
αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στην
καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

NET WT. 0.15 oz. (4,25g)
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ΟΔΗΓΙΕΣ

Εφαρμόστε το προϊόν πριν την έκθεσή σας
στον ήλιο ή κάθε φορά που τα χείλη σας
χρειάζονται επιπλέον ενυδάτωση.
Επαναλάβετε όταν χρειάζεται.

• Δείκτης Προστασίας SPF30
• Προστατεύει από τις ακτίνες UVA
& UVB
• Περιέχει ενυδατικό έλαιο από
σπόρο jojoba και καταπραϋντική
Αλόη Βέρα
• Προσφέρει αίσθηση δροσιάς από
μέντα
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