
Aloe First Spray
Rýchlo pôsobiaca a ľahko použiteľná upokojujúca sila. 

Aloe First je dokonalým doplnkom vašej lekárničky. Táto exkluzívna 

receptúra   na upokojenie pokožky je vyrobená pomocou stabilizovaného 

gélu z aloe vera z našich vlastných polí. Ale nezostali sme len pri tom. Aloe 

First tiež obsahuje včelí propolis a patentovanú zmes jedenástich silných 

rastlinných extraktov.

Samozrejme, aloe vera je primárnou a najsilnejšou ingredienciou. Po celé 

storočia sa aloe používala ako prostriedok na upokojenie ľahkých popálenin 

a na podráždenú pokožku. Do Aloe First sme pridali včelí propolis, pretože 

zvyšuje prirodzené upokojujúce a čistiace vlastnosti aloe.

Pretože Forever prevádzkuje svoje vlastné polia, kontrolujeme každý aspekt 

produkcie aloe vera. To znamená, že každý list je ručne filetovaný, aby sa 

zabezpečilo, že sa do všetkých našich produktov dostane iba najčistejšie a 

najkvalitnejšie aloe vera.

Vďaka kombinácii aloe a botanických extraktov je tento úžasne upokojujúci 

sprej vhodný na použitie pri menších porezaniach, škrabancoch, 

popáleninách, ale aj úpaloch.

Sprej s vyváženým pH sa ľahko nanáša a pracuje rýchlo! Ďalšou výhodou je, 

že sa Aloe First skvele hodí aj na vlasy. 

Uistite sa, že máte vždy fľašu tohto univerzálneho spreja po ruke,  

aby ste v prípade potreby mohli rýchlo zasiahnuť.

FAKTY
• upokojuje menšie podráždenia

• perfektný doplnok ku každej lekárničke

• vhodný aj na vlasy

• upokojuje popáleniny

OBSAH
473ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Podľa potreby si hojne naneste na pokožky,  

aby sa upokojila a zvlhčila.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách,  
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Tocopherol, 
Glycine Soja Oil, Allantoin, Glycerin, Borago 
Officinalis Extract, Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Taraxacum Officinale Extract, Eucalyptus 
Globulus Leaf Extract, Zingiber Officinale Root 
Extract, Calendula Officinales Flower Extract, 
Passiflora Incarnata Flower Extract, Salvia Officinalis 
Leaf Extract, Santalum Album Wood Extract, 
Thymus Vulgaris Leaf Extract, Achillea Millefolium 
Extract, Ceratonia Siliqua Fruit Extract, Propolis Cera, 
Polysorbate 20, Ascorbic Acid, Sodium Citrate, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Diazolidi-nyl Urea, Methylparaben.
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DOMÁCNOSŤ

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov      


