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  Piel´gnacja skóry

Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca
Spójrzmy prawdzie w oczy – proces 

starzenia si´ skóry polega g∏ównie na 

jej wysychaniu, a raczej na sk∏onnoÊci 

do utraty wody z tkanek. Wiadomo na 

przyk∏ad, jak bardzo jest szkodliwe dla 

skóry nadmiernie opalanie si´. Dlacze-

go jednak jego op∏akane skutki widocz-

ne sà najbardziej na cerach dojrza∏ych? 

Im d∏u˝ej ˝yjemy, tym bardziej musimy 

si´ staraç, aby za wszelkà cen´ zapo-

biec utracie wody z tkanek. 

PowinniÊmy walczyç o ka˝dà jej kropl´ 

jak o bezcenny skarb. Aloes, jako 

roÊlina pustynna, doskonale sobie  

z tym radzi i gdybyÊmy tylko chcieli, 

sporo moglibyÊmy si´ od niego na-

uczyç. Albo skorzystaç z ju˝ gotowych 

rozwiàzaƒ w postaci Emulsji, która 

dzi´ki wysokiej zawartoÊci mià˝szu 

aloesowego dzia∏a na skór´ jak najdo-

skonalszy nawil˝acz Êwiata. Najdosko-

nalszy – bo naturalny! 

Wielocukry zawarte w mià˝szu  Aloe 

vera trzymajà wod´ naprawd´ mocno 

i d∏ugo, na szcz´Êcie dla nas potrafià 

t´ cech´ wykorzystaç dla dobra skóry. 

Wchodzàcy dodatkowo w sk∏ad Alo-

esowej Emulsji Nawil˝ajàcej rozpusz-

czalny kolagen i hydrolizowana elastyna 

bardzo efektywnie wspomagajà proces 

d∏ugotrwa∏ego nawil˝enia.

Ta Emulsja, której g∏ównym 

sk∏adnikiem jest czysty mià˝sz  

Aloe vera, potrafi bardzo skutecznie 

wspomóc system autonawil˝ania 

skóry. Najlepszym dowodem niech 

b´dzie fakt, ˝e skóra, na którà 

naniesiono odrobin´ Aloesowej Emulsji 

Nawil˝ajàcej, jeszcze d∏ugo potem 

przypomina w dotyku skór´ ma∏ego 

dziecka. Zupe∏nie jakby powróci∏a  

do czasów swojej m∏odoÊci, kiedy  

nie by∏a zagro˝ona nadmiernym 

wysychaniem.

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mià˝sz Aloe barbadensis  

(stabilizowany mià˝sz  Aloe vera 36%), 

woda dejonizowana, olejek z pestek 

moreli, polisorbat-69, rozpuszczalny 

kolagen, hydrolizowana elastyna,  

olejek jojoba, tokoferol (naturalna 

witamina E), hialuronian sodowy, 

wyciàg z rumianku, alantoina,  

kwas askorbinowy (witamina C),  

wype∏niacze, emulgatory, aromat.

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod: 63

•  Hamuje procesy starzenia 
si´ skóry

•  Dzia∏a przeciwzmarszczkowo  
i regenerujàco

•  Jest tak lekka, ˝e znakomicie 
s∏u˝y równie˝ m∏odej cerze

•  Stanowi doskona∏y, 
oddychajàcy podk∏ad pod 
makija˝

• Szybko si´ wch∏ania

•  Mo˝na jà nak∏adaç w ciàgu 
dnia dowolnà iloÊç razy


