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           Każdy z nas odczuwa po minionych wakacjach efekty intensywnego działania promieni 
słonecznych. Narzekamy na suchą skórę, dopatrujemy się nowych zmarszczek, piegów, sło-
wem  - oznak starzenia się skóry. 
           Nie jest bowiem tajemnicą, że promienie UV odpowiedzialne są za większość efektów 
związanych ze starzeniem się skóry, powstawaniem przebarwień, głębokich zmarszczek i wiot-
kości skóry. Wszystko za sprawą wolnych rodników atakujących nieomal wszystkie składniki 
żywej tkanki. Wolne rodniki niszczą enzymy, uszkadzają kolagen i elastynę, przyspieszają sta-
rzenie się skóry.  
 
Jak zadbać o naszą skórę po słonecznym lecie? 
 
Zaczynamy od dokładnego oczyszczenia skóry Mleczkiem Oczyszczają-
co-Złuszczającym, które oprócz olejków łatwo radzących sobie z zabru-
dzeniami skóry zawiera ok. 40% miąższu aloesowego. Miąższ aloesowy 
ma zdolności keratolityczne. Keratoliza to rozluźnianie włókien keratyny  - 
białka, z którego zbudowana jest martwa warstwa naskórka. Można więc 
śmiało powiedzieć, że aloes naturalne właściwości peelingowe  - przy 
czym jest to peeling biochemiczny polegający głównie na rozluźnianiu 
warstwy zrogowaciałej. 
Dzięki usunięciu w porę martwego naskórka zwiększamy chłonność skóry 
i jej zdolności regeneracyjne. Skóra staje się gładsza, bardziej jędrna i 
zyskuje ładniejszy koloryt. 
           Możemy również wykonać peeling mechaniczny. Wykorzystujemy 

w tym celu krem oczyszczający Forever Aloe 
Scrub. Zawiera on mikrokuleczki utwardzonego 
olejku jojoba i podczas masażu skóry mechanicznie 
usuwa nadmiar zrogowaciałego naskórka. W przy-
padku cery grubej, tłustej i nierównej można krem 
stosować codziennie, przy cerze delikatniejszej uży-
wamy go raz, dwa razy w tygodniu. Tak oczyszczo-
na skóra zaczyna lepiej oddychać, rozświetla się, 
wygładza i jest dobrze przygotowana do intensyw-
nego nawilżania. 
Pamiętajmy o tym, że aloes jest nawilżaczem do-
skonałym. Ma zdolność wprowadzania wody bezpo-
średnio w środowisko tkanek. Pora więc na użycie 
Aloesowego Tonika Nawilżającego, który również ma działanie regenera-
cyjne, uelastyczniające, poprawia napięcie skóry, działa bakteriostatycznie 
i nadaje jej odpowiednie, lekko kwaśne pH. 
           Nasza skóra po letnim przesuszeniu i zniszczeniu przez wolne rod-
niki wymaga intensywnej regeneracji. Każdy krem o wysokiej zawartości 
czystego miąższu aloesowego spełnia taką rolę, ale chcąc zwiększyć siłę 
regeneracji naszych kremów, powinniśmy go połączyć z serum kosme-
tycznym Forever Alpha-E Factor. 
Serum kosmetyczne to skoncentrowana postać kosmetyku pielęgnacyjno-
regenerującego, bez żadnych nośnikówstandardowo stosowanych w kre-

mach. Serum nanosi się bezpośrednio na skórę za pomocą zakraplacza  - bardzo wygodnej 
formy indywidualnego dozowania odżywki. Substancją użytą jako rozcieńczalnik Alpha-E Factor 
jest olejek z nasion ogórecznika lekarskiego, który sam w sobie przejawia niezwykłą aktywność 
wobec tkanek skóry i działa na nią wszechstronnie ze względu na zawartość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych o działaniach antyutleniających. Antyutleniaczami są również witaminy A, 
E, C, stanowiące podstawę naszego serum. 
W składzie Alpha-E Factor znalazł się również olejek  sojowy, o którym w kosmetyce ostatnio 
jest coraz głośniej. Okazuje się bowiem, że ze względu na zawartość tzw. fitoestrogenów  po-
winno się soję nie tylko jeść, ale także używać jej do pielęgnacji  skóry. Wszystkie wymienione 
składniki to nic innego jak odżywki. Odżywki dla tkanek skóry, podane w postaci skoncentrowa-
nej i dlatego niezwykle skutecznej. Absolutną doskonałość działania odżywki osiąga się w połą-
czeniu z kremem aloesowym o wysokiej zawartości aloesu. Miąższ aloesowy nie tylko usuwa 
skutki działania promieni UV, aożywiając skórę, ale likwiduje przyczyny powstawania tych 
uszkodzeń. Stymuluje bowiem podziały komórkowe i pracę fibroblastów produkujących kolagen. 
Miąższ aloesowy spełnia tu również rolę czynnika zwiększającego penetrację nałożonej na skó-
rę odżywki. Tylko w ten sposób możemy liczyć na szybką i skuteczną aloesową regenerację 

 
Promienie UV odpowiedzialne 
są za większość efektów 
związanych ze starzeniem się 
skóry, powstawaniem 
przebarwień, głębokich 
zmarszczek i wiotkości skóry. 
 
Nasza skóra po letnim przesu-
szeniu i zniszczeniu przez wolne 
rodniki wymaga intensywnej 
regeneracji.  
 
Miąższ aloesowy ma zdolności 
keratolityczne -  rozluźnia 
włókna keratyny - białka,  
z którego zbudowana jest mar-
twa warstwa naskórka.  
 
Aloes ma naturalne właściwości 
peelingowe. Jest to peeling 
biochemiczny polegający głów-
nie na rozluźnianiu warstwy zro-
gowaciałej naskórka. 
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Aloe Tech  ul. Apteczna 1  •   42-400 Zawiercie 
 

       tel./fax: (0-32) 67 212 21                                     e-mail: biuro@aloetech.pl 

Opracowane na podstawie materiałów FLPP   


