
Aloe Heat Lotion
Διώχνει μακριά την κούραση της ημέρας.

Απολαύστε την αίσθηση χαλάρωσης της Aloe Heat Lotion μετά από 

μια απαιτητική προπόνηση ή μια κουραστική μέρα στη δουλειά. 

Αυτή η σύνθεση με αλόη περιέχει θερμαντικούς παράγοντες για να 

καταπραΰνει τους μυς σας.

Εξαιρετικά πλούσια, μη λιπαρή, κρεμώδης λοσιόν ιδανική για ένα βαθύ, 

χαλαρωτικό μασάζ για να χαλαρώσει το μυαλό και το σώμα σας. Η 

Aloe Heat Lotion δροσίζει και τονώνει χάρη στην αλόη και τη μενθόλη 

και καταπραΰνει. Στη συνέχεια θερμαίνει, ενώ συστατικά όπως ο 

ευκάλυπτος βοηθούν στη χαλάρωση των μυών σας.

Η αλόη που χρησιμοποιείται σε αυτή τη θρεπτική λοσιόν δέρματος 

καλλιεργείται στις φυτείες της Forever. Συλλέγεται και φιλετάρεται 

το κάθε φύλλο με το χέρι για να διασφαλίσουμε ότι η ποιότητα της 

σταθεροποιημένης αλόης βέρα θα βρίσκεται σε κάθε συσκευασία της 

Αloe Heat Lotion.

Συνδυάζοντας την αλόη μας με άλλα ισχυρά φυσικά συστατικά, η 

Forever δημιούργησε μια λοσιόν που όχι μόνο θα σας αφήσει να 

αισθάνεστε πιο χαλαροί, αλλά θα αφήσει το δέρμα σας απαλό, λείο 

και ανακουφισμένο. Διώξτε μακριά τα άγχη της ημέρας και νιώστε 

ανανεωμένοι και έτοιμοι για την επόμενη ημέρα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Καταπραΰνει τους μυς 

• Θρέφει το δέρμα 

• Άρωμα μενθόλης και ευκάλυπτου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
118 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Εφαρμόστε ελεύθερα και κάντε μασάζ στο δέρμα 

όπου το έχετε ανάγκη. Αποφύγετε την επαφή με 

τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με 

νερό για αρκετά λεπτά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές στα ζώα, IASC (Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης), Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe 
Vera Gel), Aqua, Methyl Salicylate, Propanediol, 
Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Oleate 
Citrate, Arginine, Menthol, Sesamum Indicum 
Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Cetyl 
Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Carbomer, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Allantoin, Ascorbic Acid, Citric 
Acid, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, 
Linalool, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


