
CONTEÚDO
Cada embalagem contém 118ml.

MODO DE USAR
Para obter melhores resultados é conve-
niente utilizar a loção após o banho. Deve 
aplicar-se a loção de modo uniforme, em 
finas camadas, mas dê especial atenção 
às zonas mais rugosas da pele como os 
cotovelos, os joelhos ou os tornozelos para 
não ficar manchas.
Deixe secar durante 10 minutos.
Deve ter cuidado com a roupa e mobiliário 
até a pele estar seca.
Pode repetir a operação a cada 5 a 6 horas até 
obter o bronzeado pretendido. Para manu-
tenção do bronzeado deve usar-se o produto 
todos os dias ou de dois em dois dias.

NOTA: Para um bronzeado mais unifor-
me, comece sempre por esfoliar a pele 
com Forever Scrub e após a aplicação 
da Loção Auto-Bronzeadora, lave as 
mãos imediatamente ou esfregue-as com 
sumo de limão para evitar que fiquem 
castanhas.
A Loção Auto-Bronzeadora não contém 
factor de protecção solar.

CUIDADOS DA PELE

Cód.: 239

PONTOS-CHAVE

• Não escorre na pele

• Cheiro agradável

• Repetir a aplicação sempre que 

desejar um tom de pele mais escuro

• Contém Aloe para obter uma maior 

hidratação

Aloe Sunless Tanning Lotion
Loção Auto-Bronzeadora

Esta fantástica loção autobronzeadora, 
bronzeia com segurança a pele durante 
todo o ano e sem sol. Além de originar 
um bronzeado muito bonito, duradouro 
e uniforme, esta loção bronzeia a pele sem 
os efeitos nefastos da radiação ultravioleta e 
ainda a hidrata.

Quanto mais se aplica, mais intenso se tor-
na o bronzeado.

Devido à sua fórmula que combina o Aloe 
Vera com outras substâncias humectantes e hi-
dratantes, a pele fica macia e o bronzeado tem 
um aspecto natural, sem depender do sol.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Water, Dihydroxyacetone, 
Glycerin, Methyl Gluceth-20, C12-15 
Alkyl Benzoate, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Cyclomethicone, 
Ethoxydiglycol, Dimethicone Copolyol, 
Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
PEG-75 Stearate, Ceteth-20, Steareth-
20, Polysorbate-60, Xanthan Gum, 
Methylparaben, Diazolidinyl Urea, 
Propylparaben, Disodium EDTA, Perfume.
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