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Sięgnij
po Aloe First!
Nie daj się wakacyjnym guzom i zadrapaniom! Aloe First to naturalny kojący żel
stworzony z naszego czystego, stabilizowanego miąższu Aloe Vera oraz wyselekcjonowanych ziół, niezastąpiony na kempingu, żaglówce, wycieczce rowerowej
i podczas wszelkich letnich wędrówek.
O wyjątkowości Aloe First stanowi specjalna mieszanka składników, które działają
synergicznie, by wspierać naturalne regeneracyjne właściwości skóry.

Aloe Vera – nasz własny, kojący
miąższ aloesowy, ceniony za właściwości wspierające proces gojenia, a także
mogące ograniczać możliwości infekcji.
Alantoina – czynnik ochronny, substancja znana z właściwości stymulujących rozwój nowych komórek oraz
łagodzących podrażnienia skóry, wynikające m.in. z oparzeń, otarć, skaleczeń
i ukąszeń owadów.
Ogórecznik – w postaci oleju często wykorzystywany w preparatach pielęgnacyjnych,
jest pomocny przy takich problemach skórnych jak łuszczyca czy egzema.
Rumianek – wykorzystywane od stuleci ziele kojące skórę,
o wysokiej zawartości cennych substancji odżywczych.
Eukaliptus – znany ze swojego działania przeciwzapalnego i bakteriostatycznego,
często wykorzystywany w przypadku oparzeń, by ograniczyć prawdopodobieństwo
infekcji.
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Imbir – działa synergicznie z innymi ziołami, by wzmacniać ich efektywność.
Passiflora – znana z silnych właściwości przeciwzapalnych.
Szałwia – uznawana za ziele walczące z infekcjami, pomaga również
zmniejszyć krwawienie.
Tymianek – ziele o właściwościach przeciwzapalnych, bogate w mikroelementy, olejki eteryczne i witaminy; pomaga zmniejszać opuchlizny.
Krwawnik pospolity – od wieków znany jako roślina przyczyniająca się
do zatrzymywania krwawienia i wspierająca gojenie ran.
Nagietek – doskonałe ziele pierwszej pomocy, w postaci nalewki świetnie
się sprawdza nanoszony na otarcia i skręcenia.
Mniszek lekarski – uznawany za pomocny przy takich problemach skórnych jak egzema, jest ziołem bogatym w wartościowe substancje.
Drewno sandałowe – ma działanie kojące i ściągające; było używane
do pielęgnacji skóry już w starożytności.

Każdy z tych składników został starannie wybrany, aby w efekcie stworzyć unikalny produkt,
który przynosi ulgę przy ukąszeniach owadów,
otarciach, zadrapaniach, drobnych oparzeniach i innych, jakże powszechnych latem przypadkach.
Aloe First od Forever Living Products to bogactwo składników w poręcznej butelce – pakuj
go na każdy wyjazd i ciesz się latem!
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