KOSMETYCZNE HITY 2006 ROKU
Aloes od stuleci wykorzystywany by∏ ze wzgl´du na swoje dobroczynne w∏aÊciwoÊci dla zdrowia i urody.
Dzisiaj, dzi´ki FLP trafia on do nas wzbogacony o inne cenne sk∏adniki w postaci najwy˝szej jakoÊci kos
metyków. Zobacz, jakie produkty piel´gnacyjne najcz´Êciej wybierali klienci w minionym roku.
1. Dezodorant Aloe Ever-Shield
Dezodorant Ever-Shield nale˝y do najnowszej
generacji kosmetyków piel´gnacyjnych natu
ralnego pochodzenia, nie ingerujàcych w rów
nowag´ biologicznà skóry. Mià˝sz aloesowy
u˝yty jako dezodorant nie hamuje wi´c natural
nego wydzielania potu, ale za to dzia∏ajàc na mikroflor´ skóry,
w sposób ca∏kowicie naturalny zapobiega powstawaniu kr´pu
jàcych zapachów. Dzi´ki temu daje efekt d∏ugotrwa∏ej Êwie˝oÊci,
a oprócz tego nie powoduje podra˝nieƒ i nie plami ubraƒ.
2. Galaretka Aloe Vera
Jest to delikatny, przezroczysty ˝el, który za
wiera a˝ 85% czystego mià˝szu aloesowego.
Galaretka Aloe Vera ma wszechstronne zasto
sowanie w piel´gnacji skóry – naturalnie nawil
˝a naskórek, przyspiesza proces gojenia i rege
neracji skóry, koi podra˝nienia i skraca czas trwania stanu zapalne
go skóry.
Doskonale si´ wch∏ania i nie zawiera ˝adnych substancji oleistych.
Mo˝e byç u˝ywana jako zupe∏nie osobny produkt piel´gnacyjny,
ale równie˝ jako „podk∏ad” pod inne specyfiki, gdy˝ wybitnie po
prawia ich wch∏anianie przez skór´.
3. Aloesowa Pasta do z´bów Forever Bright
Jest to niezawierajàcy fluoru, ∏agodny ˝el do
codziennej higieny jamy ustnej, w którym gojà
ce dzia∏anie mià˝szu aloesowego zosta∏o
wzmocnione dodatkiem propolisu pszczelego.
Forever Bright niezwykle efektywnie i dok∏adnie czyÊci powierzch
ni´ z´bów, a dzi´ki naturalnym w∏aÊciwoÊciom bakteriostatycz
nym zapobiega osadzaniu si´ p∏ytki naz´bnej. Pasta ta dzia∏a do
broczynnie tak˝e na dziàs∏a, wzmacniajàc je i chroniàc.
4. Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca
U˝ycie tej emulsji wespó∏ z delikatnym masa
˝em dostarcza obola∏ym tkankom mi∏ego, kojà
cego ciep∏a, co pomaga ∏atwiej znieÊç ból zarów
no tak zwanych „korzonków”, jak i naciàgni´
tych mi´Êni czy dotkni´tych artretyzmem stawów.
Wchodzàcy w sk∏ad Emulsji salicylan metylowy – bliski krewny do
brze nam znanej aspiryny – dzia∏a lekko przeciwzapalnie, zw∏aszcza ˝e
skojarzono go z naturalnymi w∏aÊciwoÊciami mià˝szu aloesowego
i olejku z eukaliptusa. Dzi´ki takiemu sk∏adowi si´gamy ch´tnie po
Aloesowà Emulsj´ Rozgrzewajàcà tak˝e przy pierwszych objawach
grypy oraz przezi´bienia, a bardziej zapobiegliwi rozmasowujà z jej
pomocà przemarzni´te stopy, nie czekajàc na pierwsze kichni´cie.
5. Forever Aloe MSM Gel
Aloe MSM Gel dostarcza organizmowi biolo
gicznie niezb´dnych zwiàzków siarki. Przezna
czony jest dla osób, które pragnà zapewniç so
bie na co dzieƒ odpowiednie iloÊci biosiarki,
aby zachowaç w zdrowiu i sprawnoÊci stawy
i kr´gos∏up, mieç pi´knà, zdrowà skór´, w∏osy i paznokcie.
Aloe MSM Gel przys∏u˝y si´ tak˝e wszystkim aktywnym ruchowo
– niezale˝nie od tego, czy uprawiajà sport po amatorsku czy te˝ za
wodowo.

6. Aloe First
Dzi´ki skojarzonemu dzia∏aniu mià˝szu aloeso
wego z jedenastoma zio∏ami leczniczymi,
alantoinà i propolisem Aloe First bywa ch´tnie
u˝ywany do piel´gnacji cery, skóry ca∏ego cia∏a,
w∏osów, jak równie˝ jako preparat „pierwszej
pomocy”. Zawsze pod r´kà, zawsze niezawodny, gotów do dzia∏ania
– niezale˝nie od tego, czy b´dzie to drobne oparzenie w kuchni,
zaci´cie si´ przy goleniu czy te˝ jakaÊ drobna dzieci´ca kontuzja
przyniesiona wÊród ∏ez z podwórka. Warto go zabraç na wakacje,
gdy˝ jego ∏agodzàce dzia∏anie przyda si´ na pewno po zbyt
s∏onecznym dniu albo kiedy pok∏ujà nas komary.
7. Aloe Lips
Zawarty w tym aloesowym balsamie do ust
mià˝sz aloesowy, olejek jojoba, w po∏àczeniu
z alantoinà i naturalnym woskiem pszczelim
kojà i nawil˝ajà spierzchni´te usta, chroniàc je
tak˝e przed wysuszajàcym dzia∏aniem s∏oƒca,
wiatru lub mrozu. Aloe Lips przynosi tak˝e ulg´
w przypadku ukàszeƒ owadów, a dzi´ki swojemu por´cznemu roz
miarowi bez trudu zmieÊci si´ zawsze w ka˝dej kieszeni i torebce.
8. Krem Aloesowo-Propolisowy
Jest to niezwyk∏y produkt do piel´gnacji skóry,
w którym oprócz znakomitej spó∏ki aloesu
z propolisem znajdujà si´ wyciàgi z ˝ywokostu
i rumianku oraz witamina A i E. Wszystkie te
sk∏adniki razem przynoszà skórze efekt niezwy
kle skutecznej regeneracji oraz d∏ugotrwa∏ego
nawil˝enia. Krem Aloesowo-Propolisowy pomaga skórze zacho
waç m∏odzieƒczoÊç, usprawniajàc jej regeneracj´.
9. Aloesowe Myd∏o w P∏ynie
To myd∏o, które przynosi skórze nieocenione
wr´cz korzyÊci, gdy˝ dzi´ki w∏aÊciwoÊciom
mià˝szu Aloe Vera nie narusza jej naturalnego
wodno-t∏uszczowego p∏aszcza ochronnego. Ma
nieco kwaÊny, przyjazny dla skóry odczyn pH,
co powoduje wyg∏adzenie powierzchni naskór
ka. Dzia∏a lekko grzybobójczo i bakteriostatycznie – jest wi´c nie tyl
ko pomocne przy wielu rodzajach bakteryjnych k∏opotów ze skórà,
ale równie˝ doskonale nadaje si´ do higieny intymnej.
10. Gentleman’s Pride
Czysty mià˝sz aloesowy, który jest g∏ównym
sk∏adnikiem tej emulsji po goleniu dezynfekuje
ewentualne uszkodzenia naskórka i ∏agodzi
podra˝nienia, nie przesuszajàc jednoczeÊnie
skóry. Jego sk∏adniki dzia∏ajà bakteriostatycz
nie, jednoczeÊnie nawil˝ajàc i od˝ywiajàc
skór´. Emulsja Gentleman’s Pride dzia∏a te˝ ∏agodzàco i ochronnie,
utrzymujàc przez d∏ugi czas w∏aÊciwy odczyn pH skóry.
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