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Aloe Veterinary Formula
Keď má člen rodiny ľahko podráždenú pokožku, siahneme po produkte Aloe First. Pretože
liečime aj našich zvieracích miláčikov, ktorí sú
súčasťou našej rodiny, aj oni majú skúsenosti so
silou tejto „zázračnej rastliny.“ Forever Living
Products vytvorila produkt Aloe Veterinary
Formula - prírodný upokojujúci sprej s aloe
pre zvieratá.
Hlavnou zložkou Aloe Veterinary Formula je
stabilizovaný aloe vera gél, ktorý je ideálny na
vonkajšie kožné problémy. Alantoín, prírodná
upokojujúca látka, je ďalšou hlavnou zložkou.
Rozprašovač umožňuje jednoduchú aplikáciu
na zvieratá ľubovoľnej veľkosti a druhu. Aloe
Veterinary Formula dokáže poskytnúť rýchlu
a upokojujúcu úľavu.

ZLOŽENIE:

Aloe Barbadensis Gel (stabilizovaný aloe vera
gél), Water, Allantoin, Glycerin, Tocopherol
(prírodný vitamín E), Ascorbic Acid, Potassium
Citrate, Propylene Glycol, Polysorbate 20,
Sodium Citrate, Imidazolidinyl Urea,
Methylparaben.
OBSAH:

473 ml

• vysoká koncentrácia aloe vera

NÁVOD:

Zasiahnuté oblasti očistite jemným mydlom
a vodou a aplikujte produkt. Optimálne
výsledky dosiahnete opakovanou aplikáciou
niekoľkokrát denne.
Len na vonkajšie použitie. Vyhnite sa kontaktu
s očami a citlivými oblasťami.

• viacúčelový produkt
• môže byť užitočný pri liečbe ľahkých
kožných problémov vášho zvieracieho
maznáčika
• hydratačný účinok
• rozprašovač pre jednoduchú aplikáciu
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Ďalšie produkty,
ktoré používajú majitelia zvierat

FOREVER ALOE VERA GEL
Pre zvýšenie celkovej pohody - používajte spoločne
s prípravkami na lokálnu aplikáciu s aloe vera.
ALOE VERA GELLY
Pre upokojenie miernych kožných problémov,
v koncentrovanejšej forme.
ALOE PROPOLIS CREME
Upokojujúci a hydratačný krém.
A L O E H E A T L O T IO N
Skvelý masážny krém.
F O R E V E R B R I G H T™ T O O T H G E L
Pre čisté zuby a ďasná.
A LO E L I Q U I D SOA P
Výborný na čistenie pleti.
ALOE-JOJOBA SHAMPOO
Pre kúpanie zvierat so suchou a citlivou pokožkou.
ALOE-JOJOBA CONDITIONING RINSE
Pre ľahučké rozčesávanie srsti pred strihaním.
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