
Gentleman’s Pride™

Keď sa chirurgicky ostrá žiletka pohybuje po 
pokožke, často zasiahne hlbšie, než by mala, 
spôsobí tak zárezy alebo škrabance a pokožka 
je suchá a podráždená. Bežné peny a krémy 
často obsahujú povrchovo aktívne látky, ktoré 
prispievajú k vysušovaniu vonkajšej vrstvy 
pokožky. 

Spoločnosť Forever Living po niekoľko rokov 
vyvíjala dokonalý prostriedok po holení, 
pričom sa snažila vyhnúť zloženiam, ktoré sú 
na báze alkoholu a ktoré vysušujú pokožku a 
dráždia drobné poranenia. Teraz je dostupný 
vo forme hodvábne hladkého balzamu, 
ktorý ako kondicionér upokojuje a obnovuje 
pokožku po holení alebo po vystavení 
pokožky nepriaznivým poveternostným 
podmienkam. Stabilizovaný Aloe Vera Gél je 
tým správnym riešením, najmä vďaka mixu 
bohatých zvláčňovacích a zvlhčovacích zložiek 
a emulgátorov. Jeho zloženie bez obsahu 
alkoholu obsahuje tiež špeciálne kondicionéry 
na upokojenie pokožky, ako je napr. rozmarín 
lekársky a rumanček pravý. Hoci tento 
prípravok nazývame after-shave, možno ho 
použiť kedykoľvek na utíšenie podráždenia 
žiletkou alebo v dôsledku nadmerného 
vystavenia pokožky slnku či vetru. Muži si 
určite obľúbia tento vynikajúci balzam po 
holení pre pocit sviežosti, čistoty a jemnosti, 
ktorý na tvári zanecháva.

Z L O Ž E N I E :
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Methyl Gluceth-20, Ethylhexyl Palmitate, 
Dimethicone, Polyacrylamide, Glyceryl 
Stearate, Cucumis Sativus Fruit Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 
Sodium Hyaluronate, Allantoin, Tocopheryl 
Acetate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic 
Acid, Ethylhexylglycerin, Glycerin, 
Propanediol, Laureth-7, Peg-100 Stearate, 
C13-14 Isoparaffin, 1,2-Hexanediol, 
Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, Benzyl 
Alcohol, Coumarin, Limonene, Citral, 
Citronellol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Geraniol, Benzyl Benzoate, 
Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, 
Linalool, Eugenol, Hexyl Cinnamal, 
Butylphenyl Methylpropional, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate.

O B S A H : 
118 ml

N Á V O D :
Aplikujte podľa potreby po holení alebo 
po vystavení pokožky nepriaznivým 
poveternostným podmienkam.

• balzam po holení alebo zvlhčovač 
 a kondicionér pokožky

•  bez alkoholu

•  utišuje a zvlhčuje
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