
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Φυσικοί παράγοντες καθαρισμού παρέχουν έναν 

απαλό αφρό

• Έλαιο αργκάν και jojoba ενυδατώνουν το δέρμα

• Απαλό με το ευαίσθητο δέρμα 

• Ιδανικό για όλη την οικογένεια 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
473 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Κάντε αφρό σε βρεγμένα χέρια και ξεβγάλτε.

CERTIFICATIONS 
Πιστοποίηση IASC, πιστοποίηση Kosher και Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe 
Vera Gel), Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate,
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Propanediol, 
Cocamidopropyl Betaine, Arnica Montana Flower 
Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Hydrolyzed  
Jojoba Esters, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, PEG-120 Methyl 
Glucose Dioleate, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Hydroxyacetophenone, Glycol Distearate, 
Disodium 2-Sulfolaurate, Potassium Sorbate, 
Laureth-4, Sodium Chloride, Disodium EDTA, 
Citric Acid, Glycerin, Caprylyl Glycol, Ascorbic 
Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Linalool, 
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium 
Benzoate, Sorbic Acid. 

Aloe Liquid Soap
Ένα ισχυρό, απαλό, πολυχρηστικό καθαριστικό  
για όλη την οικογένεια.

Καθαρίστε και διατηρήστε την υγρασία του δέρματος με το Forever Aloe 
Liquid Soap. Η κρεμώδης, περλέ σύνθεσή του καθαρίζει και θρέφει το 
δέρμα σας αφήνοντάς το ανανεωμένο. Είτε το έχετε στην κουζίνα ή στο 
μπάνιο, το Aloe Liquid Soap αξιοποιεί τη δύναμη της αλόης με άλλα 
ποιοτικά συστατικά για να προσφέρει μια εμπειρία καθαρισμού για όλο 
το σώμα για την οικογένεια. 

Συνδυάζοντας τα καλύτερα της φύσης με αγνή αλόη βέρα από τις 
φυτείες μας, η Forever δημιούργησε ένα υγρό σαπούνι που αφήνει 
το δέρμα απαλό και καθαρό. Η αλόη καταπραΰνει και μαλακώνει, 
ενώ το έλαιο αργκάν παρέχει βιταμίνη Ε και φυσικά λιπαρά οξέα και 
περιποιείται το δέρμα. Αυτό το εξαιρετικό συστατικό είναι γνωστό ως 
«υγρός χρυσός του Μαρόκου» και συλλέγεται προσεκτικά από τον 
καρπό του δέντρου. 

Ενισχύσαμε επίσης τα οφέλη του Aloe Liquid Soap με εστέρες jojoba και 
εκχύλισμα αγγουριού για να βοηθήσουμε στη διατήρηση της υγρασίας. 
Οι καταπραϋντικές ιδιότητες συνδυάζονται τέλεια με την αλόη βέρα για 
να καθαρίσουν και να αφήσουν το δέρμα απαλό. Αλλά τα οφέλη δεν 
σταματούν εκεί. Προσθέσαμε το εκχύλισμα Arnica, που συλλέγεται από 
ένα κίτρινο λουλούδι που μεγαλώνει στα βουνά, για να τονώσει το δέρμα 
και να το αφήσει αναζωογονημένο. Κορυφαίες νότες εσπεριδοειδών 
αναμειγνύονται με ξυλώδη αρώματα και αρώματα λουλουδιών όπως 
κανέλα, φύλλα κέδρου και τριαντάφυλλο για απίστευτη αίσθηση 
φρεσκάδας. 

Με συνδυασμό φυσικών ελαίων, εκχυλισμάτων και αγνής αλόης βέρα, 
το Aloe Liquid Soap έχει ό,τι χρειάζεται το δέρμα σας για να αισθάνεται 
καθαρό και ανανεωμένο.

Aloe Liquid Soap
#633

Χωρίς γλουτένη Κατάλληλο για 
χορτοφάγους

Κατάλληλο για 
vegans

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ


