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OCHRONA PRZED S¸O¡CEM

Nadesz∏o lato, a to oznacza, ˝e wi´kszoÊç z nas sp´dza wi´cej czasu na powietrzu. Forever Living Pro-
ducts ma w swojej ofercie kompletnà lini´ produktów piel´gnacyjnych – tak˝e takich, które sà szcze-
gólnie przydatne o tej goràcej porze roku. Je˝eli wi´c zamierzasz sp´dziç dzieƒ w s∏oƒcu lub chcesz 
ukoiç swojà skór´ po pobycie na dworze, pami´taj, aby zawsze mieç pod r´kà:

Aloe Sunscreen
Niezale˝nie od tego, czy sp´dzasz dzieƒ nad brzegiem morza lub w ogrodzie, w´drujesz po 

górach czy po prostu wyprowadzasz psa, nigdy nie wychodê z domu bez odpowiedniej 

ochrony przed promieniami s∏onecznymi. Aloe Sunscreen to silna, wodoodporna  

receptura o SPF 30, który zachowuje swoje w∏aÊciwoÊci nawet do 40 minut po wyjÊciu  

z wody. Ten skuteczny Êrodek przeciws∏oneczny blokuje zarówno promienie UVA, jak i UVB, 

chroniàc skór´ przed s∏oƒcem i wiatrem. Zawiera czysty, stabilizowany mià˝sz Aloe Vera, 

substancje utrzymujàce wilgoç oraz inne naturalne sk∏adniki, dzi´ki którym pomaga skórze 

w zachowaniu odpowiedniego nawil˝enia. Wystarczajàco bezpieczny i delikatny dla dzieci, 

jest podstawowym produktem ochrony przeciws∏onecznej dla ca∏ej rodziny!

Aloe Sunless Tanning Lotion
Je˝eli regularnie stosujesz przeciws∏oneczny krem ochronny, a mimo to chcesz si´ cieszyç 

opaleniznà bez szkodliwych efektów dzia∏ania promieni s∏onecznych, Aloe Sunless Tanning 

Lotion jest stworzony dla Ciebie! Ta ∏atwa w aplikacji, oparta na aloesie formu∏a pozwala ci 

uzyskaç naturalnà, równà opalenizn´ bez koniecznoÊci polegania na Matce Naturze! Aloe 

Sunless Tanning Lotion nie wydziela nieprzyjemnego zapachu, a im cz´Êciej go stosujesz, 

tym ciemniejszy odcieƒ opalenizny uzyskasz. Aby wi´c mieç pi´knà i bezpiecznà opalenizn´ 

przez ca∏y rok bez potrzeby przebywania na s∏oƒcu, si´gnij po Aloe Sunless Tanning Lo

tion!

Galaretka Aloe Vera
Jest to doskona∏y kompan dla skóry, która potrzebuje dodatkowej troski. Ten g´sty, bezbar

wny ˝el, który jest tak ch´tnie wch∏aniany przez skór´, ∏agodzàc jà i kojàc drobne 

podra˝nienia, powinien znaleêç si´ w ka˝dym zestawie pierwszej pomocy i w ka˝dej 

pla˝owej torbie. NiegdyÊ aloes hodowano w wielu domach do u˝ytku w nag∏ych przypad

kach jako pierwszà pomoc, poniewa˝ g∏ównym zastosowaniem tej „roÊliny na oparzenia” 

by∏o wsparcie gojenia drobnych podra˝nieƒ skóry. Niemal identyczny ze Êwie˝ym mià˝szem 

prosto z liÊcia, nasz w 100% stabilizowany mià˝sz Aloe Vera jest bezpiecznym nawil˝aczem 

delikatnych tkanek.

Aloe Lips
Po dniu sp´dzonym na dworze ukój i nawil˝ wyschni´te, spierzchni´te usta wyjàtkowym 

balsamem Aloe Lips. Âwietny do u˝ywania przez ca∏y rok, zawiera Aloe Vera, jojob´ i wosk 

pszczeli, które razem tworzà najlepszy na rynku produkt do piel´gnacji ust. A dzi´ki 

por´cznemu rozmiarowi mo˝esz go zawsze mieç przy sobie! 


