Starostlivosť
o pokožku

Aloe First je veľmi zaujímavý doplnok každej
súpravy prvej pomoci. Táto exkluzívna ochrana
pokožky tvorí prvú líniu pri ochrane proti
infekciám a zápalom kože. Aplikácia prípravku je
jednoduchá aj v prípadoch, keď je pokožka veľmi
bolestivá pri dotyku. Je navrhnutý tak, aby sa ním
dali ošetriť aj malé rezné ranky a škrabance,
popáleniny a koža spálená od slnka, všetky zranenia
spôsobené odrením alebo poškodením kože. pH
Aloe Firstu je vyvážené a poskytuje upokojujúci
účinok aj na veľmi citlivú pokožku. Má chladivý
účinok pri popálení pokožky. Aloe First môže byť
taktiež aplikovaný ako sprej do vlasov, aby ich
chránil proti UV slnečnému žiareniu a používa sa
v niektorých kaderníckych salónoch ako
preventívny prostriedok proti vysušujúcim
účinkom peroxidových roztokov. V salónoch krásy
sa Aloe First špeciálne používa na upokojenie
podráždenej pokožky po depilácii nôh voskom.
Aloe First obsahuje vysoké percento stabilizovaného
Aloe Vera gélu s pridaním viacerých ďalších zložiek,
čím sa stáva ideálnym doplnkom lekárničky pre
menšie kožné problémy. Včelí propolis zvyšuje
prirodzené antibiotické vlastnosti Aloe Vera Gélu.
Ďaľšia ingrediencia – alantoín, vyznačujúci sa
ochrannými účinkami pre pokožku, je obsiahnutý
v mnohých rastlinách, vrátane ochrannej šupky
listov aloe vera. Nakoniec je tu jedenásť starostlivo
vybraných rastlinných extraktov, taktiež známych

Aloe First™

pre svoje užitočné vlastnosti. Aloe a byliny spolu
pôsobia a vytvárajú prírodný utišujúci sprej, ktorý
môže byť aplikovaný pri rôznych kožných
problémoch, ako sú vyrážky, odreniny, rezné rany
a podliatiny. Aloe First je vynikajúci výrobok,
skutočná “jednotka” vo svojej triede.
ZLOŽENIE:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel
- 80,3% hmotnostných), Water, Allantoin,
Glycerin, Tocopherol (Vitamin E Natural), Bee
Propolis, Calendula Officinalis Flower Extract,
Achillea Millefolium Extract, Thymus Vulgaris
(Thyme) Flower/Leaf Extract, Anthemis Nobilis
Flower Extract, Taraxacum Officinale
(Dandelion) Rhizome/Root Extract, Eucalyptus
Globulus Leaf Extract, Passiflora Edulis Flower
Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract,
Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract,
Borago Officinalis Extract, Santalum Album
(Sandalwood) Extract, Polysorbate 20, Sodium
Citrate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben.

• mal by byť v každej lekárničke
• pomáha utíšiť popáleniny, vyrážky,
pohryznutia a uštipnutia
• chráni vlasy pri opaľovaní a proti
poškodeniu chlórom

PRODUKT #40

OBSAH:

473 ml

®

DÁVKOVANIE:

Aplikujte podľa potreby na utíšenie a zvlhčenie
pokožky.
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