
Aloe Avocado Face & Body Soap 
Ήπιος καθαρισμός που αφήνει το δέρμα απαλό και 
σφριγηλό.

Το καθαρό και υγιές δέρμα, είναι το θεμέλιο της φυσικής ομορφιάς. Και 

δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να την αποκτήσετε φυσικά, με 

αγνό έλαιο αβοκάντο και την αλόη βέρα από τις δικές μας φυτείες. Το 

νέο Avocado Face & Body Soap ενυδατώνει ενώ καθαρίζει, αφήνοντας 

το δέρμα απαλό, λείο και λαμπερό.

Το αβοκάντο είναι ένα πολύ θρεπτικό φρούτο, πλούσιο σε ωφέλιμες 

βιταμίνες και μέταλλα, όπως βιταμίνες A, C και E. Η υψηλή 

περιεκτικότητα του αβοκάντο σε ωφέλιμα λιπαρά δημιουργεί 

μία πλούσια βάση που βοηθά ακόμα και το πιο ξηρό δέρμα να 

μένει απαλό μετά τον καθαρισμό. Επιπλέον το Αvocado Face & 

Body Soap περιέχει αγνή αλόη βέρα που συλλέγεται με το χέρι, 

δροσίζοντας,καταπραϋνοντας και ενυδατώνοντας το δέρμα.

Το Aloe Avocado Face & Body Soap απαλύνει, θρέφει και ενυδατώνει 

χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς, ακόμη και στο πιο ευαίσθητο δέρμα. 

Φιλικό τόσο για το πρόσωπο όσο για το σώμα, με αναζωογονητικό 

άρωμα εσπεριδοειδών για ένα τέλειο πρωινό ξύπνημα και μία αίσθηση 

υπέροχης απαλότητας που διαρκεί όλη μέρα.

Για περισσότερο από 40 χρόνια, η Forever αναζητά συστατικά υψηλής 

ποιότητας για να σας προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν τις 

τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης με συστατικά από τη φύση έτσι ώστε 

να βλέπετε και να αισθάνεστε το δέρμα σας πραγματικά υπέροχο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Πλούσια υφή  

• Φυσικά προερχόμενοι καθαριστικοί παράγοντες

• Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος 

• Με άρωμα εσπεριδοειδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
142 g

ΟΔΗΓΙΕΣ
Χρησιμοποιήστε το Aloe Avocado Face & Body 

Soap για καθαρισμό της επιδερμίδας. Ξεβγάλτε 

με νερό και σκουπίστε απαλά με μία πετσέτα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, Kosher

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Sodium Palmate, Sodium Cocoate (or) Sodium 
Palm Kernelate, Water (Aqua/Eau), Glycerin, 
Fragrance (Parfum), Aloe Barbadensis Leaf 
Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/gel d’aloès 
ofcinal stabilisé*), Persea Gratissima (Avocado) 
Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Pentasodium 
Pentetate, Tetrasodium Etidronate, Benzyl 
Benzoate, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol,  
Ci 77891, Ci 47005, Ci 77499, Ci 14700, Ci 42053
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


