
CUIDADOS DA PELE

Cód.: 056

PONTOS-CHAVE

•Tonifica e dá firmeza à pele

•Emoliente e hidratante para a pele

•Excelente combinação de Aloe Vera  

com Plantas Europeias e ingredien-

tes com acção térmica

•Reduz o aspecto de “casca de laranja”  

 da pele, originado pela celulite

•Elimina as tóxinas retidas na pele

• Acção térmica estimula a libertação  

 de líquidos acumulados.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Water, C10-18 Triglycerides, 
Glyceryl Stearate, Propylene Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate, Butylene Glycol, 
Cetyl Alcohol, Triethanolamine, 
Propylene Glycol, Hedera Helix (Ivy) 
Extract, Spiraea Ulmaria Flower Extract, 
Clematis Vitalba Leaf Extract, Fucus 
Vesiculosis Extract, Equisetum Arvense 
Extract, Soluble Collagen, Hydrolyzed 
Elastin, Cinnamomum Cassia Leaf 
Oil, PEG-100 Stearate, Polysorbate 20, 
Sorbitan Laurate, Carbomer, Capsicum 
Frutescens Resin, Ascorbic Acid, 
Methylparaben, Propylparaben.

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 113g.

MODO DE USAR
Aplicar e massajar sobre a pele das coxas, 
ancas, estômago e parte superior dos braços. 
Para obter melhores resultados envolver com 
a película fornecida no Kit Corporal Tonifi-
cante de Aloe seguindo as instruções.

Aloe Body Toner
Tonificante Corporal de Aloe Vera

O Tonificante Corporal de Aloe, é um cre-
me emoliente de acção térmica que tonifica 
e molda a pele, reduzindo a flacidez. Deve 
ser utilizado com uma película envolvente, 
para se obter resultados mais eficazes.

Esta formulação contém Aloe Vera Gel, subs-
tâncias hidratantes, humectantes e emolientes 
térmicos para activar as células e libertar to-
xinas. A grande eficácia Tonificante Corporal 
de Aloe deve-se à activação celular da zona 
afectada para libertar toxinas e líquidos reti-
dos. Os ingredientes escolhidos proporcio-
nam uma acção de hidratação, calor e uma 
sensação revigorante. Por sua vez, as Plantas 
Europeias são responsáveis pela tonificação e 
hidratação.

O nosso segredo está em combinar o Aloe 
Vera Gel e selecção cuidada de plantas com 
acção comprovada no combate à celulite e 
dois agentes de acção térmica e drenante: os 
óleos da Canela e da Pimenta de Caiena.

Experimente e sinta a reacção de renovação 
na sua pele!
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