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Jest już lato! Jesteście gotowi? Lato to czas przebywania
na dworze i dobrej zabawy z rodziną i przyjaciółmi. Dlatego Forever Living wybrało na tę porę roku produkty, które
chronią i odżywiają skórę, byście mogli śmiało wyjść na
świeże powietrze. Weźcie więc książkę pod pachę i idźcie
na plażę lub do parku. Cieszcie się urokami lata i o nic się
nie martwcie – Forever was osłania!

Nie ma lepszego sposobu na zakończenie wypełnionego rozrywkami, słonecznego, letniego dnia niż
szczodre nałożenie na skórę Aloesowej Emulsji
Nawilżającej (kod 063). Dłuższe dni i krótsze noce
mogą naprawdę pozbawić skórę jej naturalnego blasku i jedwabistego wyglądu. Nasza Aloesowa Emulsja Nawilżająca jest dokładnie tym, czego potrzebuje
twoja skóra po długim dniu na słońcu. Co najlepsze,
ta wyjątkowa mieszkanka składników ujędrniających
może być źródłem komponentów nieodzownych dla
zdrowego wyglądu skóry. Zawarte w aloesie składniki
odżywcze, minerały, aminokwasy i witaminy sprawiają, że bez tej emulsji po prostu nie można się obyć – bo
nie chodzi o to, jak zadbamy o skórę za 20 lat… kluczowe znaczenie
ma to, co robimy dla niej DZIŚ!

Ci z was, którzy chcą się cieszyć złocistą opalenizną,
a jednocześnie uniknąć szkodliwego działania promieni słonecznych, niech sięgną po emulsję samoopalającą Aloe Sunless Tanning Lotion (kod 239). Aloe
Sunless Taning Lotion zapewnia pielęgnację skóry
i naturalny efekt. Jest to odpowiedzialne podejście
do ochrony skóry, przy jednoczesnym zachwycie
nad jej naturalnym, złocistym, letnim blaskiem!
Aloe Sunless Tanning Lotion sprawi, że twoja skóra
będzie wyglądała jak muśnięta słońcem, a przy tym
nie ucierpi od niebezpieczeństw związanych z długotrwałą ekspozycją na promienie UV. (Uwaga: Aloe
Sunless Tanning Lotion nie zawiera filtra ochronnego.)

Tego lata nie wychodźcie z domu bez emulsji ochronnej Aloe Sunscreen (kod 199)! Jej naturalne i odżywcze składniki sprawią, że będziecie ją chcieli nakładać
obficie, dlatego zróbcie zapasy! Ochrona skóry przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych i letniego wiatru może być prawdziwym wyzwaniem. Kluczem
do ochrony skóry – nie tylko twojej, ale i całej twojej
rodziny – jest obfite nakładanie kremu ochronnego.
Aloe Sunscreen Forever łączy nowoczesną technologię
z naturalnymi składnikami, czego efektem jest doskonała receptura ochronna – od wschodu do zachodu słońca.
Aloe Sunscreen blokuje zarówno promienie UVA, jak
i UVB, jego SPF wynosi 30, a dodatkowo jest wodoodporna! Dlatego nie tylko chroń skórę – z Aloe Sunscreen również
ją odżywiaj!
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