Starostlivosť o
pokožku

Aloe Sunless Tanning Lotion
Pomocou tejto bohatej, samoopaľovacej emulzie
na báze aloe vera, získate zlatisté sfarbenie pokožky bezpečne po celý rok a bez pôsobenia slnečného žiarenia! Opakovanou aplikáciou dosiahnete
tmavšie sfarbenie pokožky. Po dosiahnutí želaného odtieňa pokožky stačí občasná aplikácia
emulzie na jeho udržanie. Špeciálna receptúra
samoopaľovacej emulzie na báze aloe ošetrí vašu
pokožku s aloe vera a ďalšími hydratačnými
látkami a navyše vaša pokožka získa rovnomerné
zlatisté zafarbenie. Umožní vám dosiahnuť želaný
odtieň bez toho, aby ste boli závislí od matky
prírody.
ZLOŽENIE:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera
Gel - 33,8% hmotnostných), 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,
Fragrance.
OBSAH:

118 ml

NÁVOD NA POUŽITIE:

Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, dajte si pred
natretím kúpeľ, alebo sprchu. Naneste mlieko
v tenkej rovnomernej vrstve. Použite ho zľahka
na kolená, lakte a členky. Opakujte každých 4
až 5 hodín, až kým nedosiahnete požadovanú
farbu opálenej pokožky. Po natretí pokožky si
ihneď dôkladne umyte ruky. Vyhnite sa styku so
šatami a nábytkom, až kým pokožka nie je úplne
suchá. Aplikujte podľa potreby každý deň alebo
obdeň k udržaniu požadovaného tónu pokožky.
(Poznámka: výrobok NEOBSAHUJE opaľovací
krém a nechráni proti spáleniu na slnku).
TIPY:

Aby ste dosiahli rovnomerné opálenie bez pásikov, najprv si pokožku vyčistite a zbavte ju
odumretých buniek. Potom použite jeden z
našich hydratačných krémov a nechajte ho aspoň
15 minút vsiaknuť do pokožky, aby neznížil účinok samoopaľovacej emulzie. Potom naneste na
pokožku samoopaľovacie mlieko podľa návodu
na použitie. Nechajte ho vyschnúť aspoň 20
minút. Ak ste si ho nanášali priamo rukami, po
aplikácii si ich ihneď umyte alebo očistite čerstvou citrónovou šťavou, aby vám nezostali fľaky
na dlaniach.
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• netvorí pásiky
• žiaden nepríjemný zápach počas aplikácie
• vďaka aloe následné hydratovanie
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