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   Piel´gnacja skóry

Galaretka Aloe Vera
Gdyby da∏o si´ (o ile to tylko mo˝liwe) 

opisaç dzia∏anie Galaretki Aloe Vera 

w kilku krótkich s∏owach, brzmia∏yby 

one: Produkt Przed∏u˝onego Dzia∏ania  

Aloesowego. Czysty mià˝sz  Aloe vera 

stanowi dla tkanek skóry tak wielkie 

dobrodziejstwo, ˝e czasami wr´cz  

nie mo˝na oprzeç si´ pragnieniu,  

aby kontakt z nim przed∏u˝yç choç  

o jednà lub dwie chwile. Na szcz´Êcie 

mo˝na tego dokonaç, osadzajàc 

jak najwi´cej czystego, naturalnie 

stabilizowanego mià˝szu aloesowego 

na lekkim oboj´tnym noÊniku ˝elowym. 

Tak w∏aÊnie powsta∏a Galaretka Aloe 

Vera – chyba najbardziej uniwersalny 

produkt spoÊród ca∏ej oferty Forever 

Living Products. I fakt ten stanowi  

najwi´kszy atut tej niezrównanej 

Galaretki – g∏ównym jej sk∏adnikiem 

aktywnym jest wy∏àcznie czysty 

mià˝sz  Aloe vera. Wszystko to, co 

wiemy o dzia∏aniu aloesu na skór´, 

kondensuje si´ wewnàtrz opakowania. 

Wystarczy tylko odkr´ciç nakr´tk´  

i przycisnàç lekko tubk´, a ka˝da 

skóra z wdzi´cznoÊcià przyjmie 

ten ∏agodnie dzia∏ajàcy produkt. 

Wsz´dzie tam, gdzie potrzebne 

jest delikatne, lecz skuteczne 

kojenie, Galaretka staje si´ naszym 

sprzymierzeƒcem, a czasem nawet 

wybawieniem od drobnych, ale dokucz-

liwych dolegliwoÊci. Dzi´ki naturalnym 

znieczulajàcym w∏aÊciwoÊciom 

mià˝szu aloesowego znosi Êwiàd, 

pieczenie i pomaga l˝ej przejÊç przez 

pierwszy bolesny okres gojenia 

drobnych uszkodzeƒ skóry, np. zaci´ç 

lub oparzeƒ. Doskonale si´ wch∏ania 

i nie zawiera ˝adnych substancji 

oleistych. Ma jak najbardziej w∏aÊciwy 

dla skóry, lekko kwaÊny odczyn, dzi´ki 

czemu dzia∏a nie tylko ∏agodzàco, lecz 

równie˝ bakteriostatycznie. Âwietnie 

„trzyma si´“ wilgotnych Êluzówek, 

dzia∏a Êciàgajàco i przeciwgrzybiczo. 

Mo˝e byç u˝ywana jako zupe∏nie 

osobny produkt piel´gnacyjny, ale 

równie˝ jako „podk∏ad“ pod inne 

specyfiki, gdy˝ wybitnie poprawia 

ich wch∏anianie przez skór´.

Pragniesz przed∏u˝onego kontaktu 

Êwie˝ego mià˝szu Aloe vera ze skórà? 

Si´gnij po Galaretk´ Aloe Vera firmy 

Forever Living Products!

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mià˝sz Aloe barbadensis  

(stabilizowany mià˝sz Aloe vera 85%), 

woda dejonizowana, gliceryna,  

karbomer, tokoferol (naturalna 

witamina E), alantoina,  

kwas askorbinowy (witamina C).

OPAKOWANIE:118 ml

Kod:  61

•  B∏yskawicznie ∏agodzi Êwiàd, 
pieczenie (np. po uk∏uciach 
owadów)

•  Przyspiesza procesy gojenia  
i regeneracji skóry

•  Niezastàpiona  przy 
oparzeniach np. s∏onecznych

•  Skraca czas trwania 
podra˝nienia i stanu  
zapalnego skóry

• Koi przykre objawy uczuleƒ

• Naturalnie nawil˝a naskórek

•  Znakomicie wp∏ywa gojàco 
równie˝ na Êluzówki

•  Dzia∏a bakteriostatycznie  
i grzybobójczo


