
ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ
• Ανάλαφρη σύνθεση για όλους τους τύπους 

μαλλιών 

• Μαλακώνει τα μαλλιά 

• Ενισχύει την ενυδάτωση των μαλλιών και του 

τριχωτού της κεφαλής 

• Τρία διαφορετικά έλαια κλειδώνουν την υγρασία 

• Απαλό με το τριχωτό της κεφαλής 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
296 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μετά το λούσιμο με το Aloe-Jojoba Shampoo, 

κάντε μασάζ με το Aloe-JojobaConditioner στα 

μαλλιά και αφήστε το για 2-3 λεπτά. Ξεβγάλτε και 

στεγνώστε. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
IIASC, Πιστοποίηση Kosher & Halal, δεν γίνονται 
δοκιμές στα ζώα.

ΣΥΣΤΆΤΙΚΆ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe 
Vera Gel), Aqua, Cetyl Alcohol, Behentrimonium 
Chloride, Isoamyl Laurate, Cetearyl Alcohol, 
1,2-Hexanediol, Rosa Canina Fruit Oil, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Hydrolyzed Jojoba Esters, Caprylyl 
Glycol, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Isopropyl Alcohol, Citric Acid, Ascorbic Acid, 
Parfum, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate. 

Aloe Jojoba Conditioner 
Άπαλότητα και λάμψη με έξτρα ενυδάτωση.

Ένα καλό conditioner μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά στην καθημερινή 
τελετουργία περιποίησης των μαλλιών σας. Μαλακώνει, λειαίνει και 
μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τα μαλλιά σας. Το Forever Aloe-Jojoba 
Conditioner κάνει όλα αυτά ενώ θρέφει βαθιά και ενισχύει την ενυδάτωση 
των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής χωρίς προσθήκη sulfates.

Η ελαφριά σύνθεσή μας είναι ιδανική για καθημερινή χρήση και 
περιλαμβάνει τρία έλαια που κλειδώνουν την υγρασία χωρίς να 
βαραίνουν τα μαλλιά. Το έλαιο Jojoba είναι πλούσιο σε φυσικά έλαια 
για να δυναμώσει τα μαλλιά χαρίζοντας όγκο. Το λάδι αργκάν, που 
ονομάζεται «υγρός χρυσός του Μαρόκου», θρέφει τα μαλλιά με την 
αντιοξειδωτική δύναμη της βιταμίνης Ε. Προσθέσαμε επίσης έλαιο 
αγριοτριανταφυλλιάς για να διατηρήσουμε τα μαλλιά απαλά και 
ενυδατωμένα, ενισχύοντας με βιταμίνες C, E και B. 

Το βασικό συστατικό του Aloe Jojoba Conditioner είναι το 
σταθεροποιημένο ζελέ αλόης από τις δικές μας φυτείες. Η αλόη βέρα 
από το εσωτερικό των φύλλων περιέχει 75 ενεργά συστατικά που 
βοηθούν αυτό το conditioner να μαλακώσει το τριχωτό της κεφαλής και να 
αναδείξει τη φυσική λάμψη των μαλλιών σας. 

Το Forever Aloe Jojoba Conditioner συνδυάζεται τέλεια με το Aloe 
Jojoba Shampoo για να βελτιώσει την ευελιξία των μαλλιών, ενώ τα 
κάνει απαλά για να μπορείτε να κάνετε εύκολα το styling. Αυτό το 
καταπραϋντικό conditioner διαθέτει το ίδιο αναζωογονητικό άρωμα με 
το Aloe Jojoba Shampoo: τροπικά φρούτα, γλυκιά κρέμα και πεπόνι. 
Η συνθεσή μας είναι ουδέτερη καθιστώντας την τέλεια για όλη την 
οικογένεια, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Δώστε στα μαλλιά σας ό, τι 
καλύτερο έχει η φύση με το Forever Aloe-Jojoba Conditioner.

Aloe-Jojoba Conditioner 
#641

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Χωρίς γλουτένη Κατάλληλο για 
χορτοφάγους

Κατάλληλο για 
vegans


