
V priemere si ľudia umývajú ruky približne 
8 krát denne a globálna rada pre hygienu 
dokonca odporúča umývať si ruky ešte viac. 
Zatiaľ čo to môže byť kľúčom k zdraviu, môže 
si to vybrať svoju daň na vašej pokožke, ak 
vaše mydlo využíva drsné povrchovo účinné 
látky a tým zbavuje vaše ruky hydratácie.

Našťastie, spoločnosť Forever Living našla 
spôsob, ako zjemniť vaše ruky, dokonca aj keď 
si ich umývate.

Náš 100 % stabilizovaný gél aloe vera 
a glycerín tvoria jemný prírodný základ, do 
ktorého sme pridali pár nových a vzrušujúcich 
zložiek.

Zobrali sme vaše obľúbené perleťové zloženie 
a zlepšili sme ho pridaním extraktu z uhorky, 
oleja z citrónovej kôry a olivového oleja na 
exponenciálne posilnenie hydratačných 
schopností.

Uhorka pomáha upokojiť pokožku, pričom 
olej z citrónovej kôry je látka s dvojakým 
účinkom – sťahuje póry a zjemňuje pokožku.

Olivový olej je dlhodobo známy antioxidant, 
hydratačná látka a môže pomáhať pri 
omladzovaní pokožky.

Mydlo Aloe Hand Soap je vďaka kombinácii 
prírodných olejov, výťažkov z ovocia a tej 
najlepšej vedy, so svojou jemnou 
harmančekovou vôňou, presne to, čo vaša 
pokožka chce a potrebuje na to, aby bola čistá 
a zjemnená.

Z L O Ž E N I E :
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, Aqua, Disodium 
2-Sulfolaurate, Decyl Glucoside, Glycol 
Stearate, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Cucumis 
Sativus Fruit Extract, Citrus Limon Peel Oil, 
Olive Oil Peg-7 Esters, Citric Acid, Parfum

O B S A H : 
473 ml

N Á V O D :
Aplikujte malé množstvo tekutého mydla na 
mokré ruky, vytvorte hustú penu a dôkladne 
opláchnite vodou. 

U P O Z O R N E N I E :
Len na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu 
s očami. V prípade kontaktu s očami, ich 
vypláchnite vodou.

Aloe Hand Soap

• zjemňujúce zloženie

• čistiace látky získané z prírody

• bez parabénov
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