
Aloe Vera Gelly
118 ml

Vďaka 100%-nému 
stabilizovanému aloe vera gélu 
bezpečne premazáva citlivé 
tkanivo. Toto husté, priesvitné 
želé s obsahom hydratačných 
látok sa rýchlo vstrebe do  
pokožky a má úžasný 
upokojujúci účinok.

Aloe Lips™ 
s jojobou                                                                                                     
4,25 g

Upokojujúce vlastnosti aloe vera
sú ideálne aj pre starostlivosť
o pery. Kombináciou aloe,
jojobového oleja a včelieho
vosku sme vytvorili najjemnejší
balzam na pery, vhodný do
každého ročného obdobia.
Chráni, zjemňuje a hydratuje
popraskané a suché pery.

Aloe-Jojoba 
Conditioner
296 ml 

Využite silu prírodných ingrediencií
a užite si pocit dokonale
vyživených, lesklých a hladkých 
vlasov. Hydratačná hĺbková 
starostlivosť na rozžiarenie vlasov 
zlepšuje kvalitu vlasov a uľahčuje 
rozčesávanie. Aloe-Jojoba 
kondicionér hĺbkovo vyživuje 
a podporuje hydratáciu vlasov 
a pokožky hlavy bez pridania 
sulfátov.
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Forever Bright™ 
Toothgel
130 g

Jemné zloženie bez fluóru 
v sebe kombinuje aloe vera, 
včelí propolis, mätu piepornú 
a mätu mentolovú na vytvorenie 
zubného gélu s prirodzenou 
chuťou a bieliacim účinkom. 
Skvelá chuť a pocit čistoty vám 
v ústach zostane ešte dlho po 
vyčistení zubov.
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Aloe 
Propolis Creme
113 g

Doprajte svojej pokožke viac 
starostlivosti ako len hydratáciu 
a kondicionér. Siahnite po 
hustom, bohatom, konzistentnom 
kréme zo stabilizovaného aloe 
vera gélu a včelieho propolisu. 
Pridaný je tiež rumanček, jedna 
z najznámejších rastlín pre 
starostlivosť o pokožku, spolu 
s vitamínmi A a E.
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Aloe First™
473 ml

Aloe First™ je vynikajúci 
prostriedok pre prvú pomoc, pri 
menších kožných podráždeniach.
Tento ľahko aplikovateľný 
sprej je založený na báze 
stabilizovaného aloe vera gélu, 
včelieho propolisu, alantoínu 
a 11 starostlivo vybraných 
rastlinných extraktov.
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Aloe Liquid Soap
473 ml

Tekuté mydlo Aloe Forever 
zvlhčuje a čistí. Nové zloženie 
jemne čistí vaše ruky penou, 
pričom vašej pokožke dodáva 
vlhkosť z čistého aloe vera 
a ideálnej zmesi jojoby 
a iných olejov. Vaša pokožka 
tak ostane svieža a obnovená. 
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Aloe Cooling Lotion
118 ml 

Povzbuďte svoje unavené svaly a 
kĺby posilňujúcimi ingredienciami. 
Aloe Cooling Lotion osvieži 
unavené svalstvo a kĺby po 
dlhom dni či náročnom tréningu. 
Ľahké a povzbudzujúce zloženie 
vám poskytne pocit príjemného 
ochladenia, zrevitalizuje ťažko 
namáhané svaly a pomôže ich 
regenerovať.
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Aloe
Jojoba Shampoo
296 ml

Forever Aloe-Jojoba šampón je 
vyrobený z čistého vnútorného listu 
aloe vera a jojobového oleja, ktorý 
zosilňuje vlasové vlákna, navracia 
vlasom ich hustotu a pružnosť a 
posilňujú vlasy. Kombinácia týchto 
mocných zložiek poskytuje živiny, 
nenasýtené mastné
kyseliny a antioxidanty, ktoré 
podporujú zdravé vlasy a pomáhajú 
im udržiavať ich hydratované a hebké.
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