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Z aloesowymi produktami Forever do 
ochrony przeciwsłonecznej i do pielęgna-
cji skóry nie musisz się chować, gdy wyj-
dzie słońce. Pamiętaj o nich, by wakacje 
minęły ci na dobrej zabawie, a twoja skó-
ra była dobrze chroniona…

Zanim wyjdziesz na słońce
Nie wychodź z domu bez fantastycznych, wodoodpornych emulsji do opalania Forever Aloe 
Sunscreen (#199) lub Aloe Sunscreen Spray (#319). Aloe Sunscreen ma SPF 30 oraz 
blokuje zarówno promienie UVA, jak i UVB. Ma konsystencję gładkiej emulsji i oparty jest 
na czystym, stabilizowanym miąższu aloe vera oraz składnikach nawilżających. Pomaga 
zachować naturalne nawilżenie skóry. Podobne właściwości charakteryzują Aloe Sun-
screen Spray, o poręcznej formie sprayu, znakomiecie ułatwiającej nakładanie dodat-
kowych warstw ochronnych, np. po kąpieli w morzu. Pamiętaj o zasadach ochrony 
przeciwsłonecznej, by twoja skóra była dobrze chroniona, niezależnie od tego, jak 
gorąca jest atmosfera!

Stosowanie Aloe Sunscreen
1.  Nakładaj na suchą skórę, 30 minut przed wyjściem na słońce.
2. Nakładaj więcej emulsji niż wydaje się potrzebne.
3. Nie zapomnij o uszach, szyi, stopach i kolanach.
4. Ponawiaj aplikację co 2 godziny lub od razu po wyjściu z wody.

Pielęgnacja posłoneczna
Jeśli czujesz, że słońca było trochę za dużo, sięgnij po Galaretkę Aloe Vera (#061). To żel o wyso-
kiej zawartości miąższu aloe vera, który bezpiecznie nawilża wrażliwe tkanki. Jest bezbarwny, szyb-
ko się wchłania i zawiera substancje nawilżające, doskonale kojące skórę.
Aloe Lotion (#062) to świetna emulsja do ogólnej pielęgnacji zarówno twarzy, jak  
i ciała, o wysokiej zawartości czystego, stabilizowanego miąższu aloe vera, z dodat-
kiem olejku jojoba, kolagenu, elastyny i witaminy E. Szybko przywraca delikatną rów-
nowagę pH skóry i dba o to, by pozostała ona jędrna i miękka.
Innym znakomitym produktem do twarzy i ciała jest Aloesowa Emulsja Nawilżająca 
(#063), w której do potęgi czystego, stabilizowanego miąższu aloe vera dodana zo-
stała alantoina, olejk morelowy, elastyna i rozpuszczalny kolagen, by koić i nawilżać 
skórę.
Wyjątkowym produktem, który pomoże ci zadbać o zdrowy wygląd skóry jest Aloe 
Propolis Creme (#051) o gęstej kremowej konsystencji, łączący miąższ aloe vera  
i propolis pszczeli, a dodatkowo zawiera rumianek oraz witaminy A i E.

Złocisty blask
Jeśli chcesz cieszyć się piękną opalenizną bez szkodliwych skutków działania promieni 
słonecznych, Aloe Sunless Tanning Lotion (#239) jest dla ciebie idealnym rozwiązaniem. 
Specjalna receptura tego unikalnego samoopalacza łączy miąższ aloesowy z substancjami 
nawilżającymi, by nie tylko nadawać twojej skórze piękny odcień, ale również odżywiać ją  
i pielęgnować przez cały rok.

Pełnia lata,  
pełnia  
ochrony


