
Aloe Liquid Soap
Výkonné, všestranné a jemné mýdlo pro celou rodinu.

Tekuté mydlo Aloe Liquid Soap od Forever vám pomôže umyť si pokožku 

celého tela a zároveň v nej udržať hydratáciu. Naša krémovo perleťová 

receptúra   čistí a vyživuje, aby bola vaša pokožka svieža a obnovená. Či 

už máte tento produkt na umývadle či v sprche, toto tekuté mydlo využíva 

silu aloe a ďalších kvalitných prísad, a poskytuje tak všestranne príjemný 

hygienický zážitok celej rodine.

Kombináciou toho najlepšieho z prírody s čistou aloe vera z našich 

vlastných polí vytvoril Forever tekuté mydlo, ktoré zanecháva pokožku 

jemnú a čistú. Aloe upokojuje a zjemňuje, zatiaľ čo arganový olej dodáva 

vitamín E a prírodné mastné kyseliny, aby upravil a podporil zdravú 

pokožku. Táto mimoriadna ingrediencie je známa ako “tekuté zlato 

Maroka” a je starostlivo vybraná.

Tiež sme posilnili výhody tohto tekutého mydla z aloe o estery jojoby 

a o extrakt z uhoriek, ktoré pomáhajú udržiavať vlhkosť. Upokojujúce 

vlastnosti sa perfektne kombinujú s aloe vera, takže jemne čistí a zároveň 

zanechávajú pokožku hladkú a hebkú. Tým však výhody nekončí. Pridali 

sme aj extrakt zo žltých kvetov horské Arniky, aby sme stimulovali 

pokožku a zanechali ju sviežu a omladenú.

Vďaka kombinácii prírodných olejov a výťažkov s čistou aloe vera má 

tekuté mydlo Aloe Liquid Soap presne to, čo vaša pokožka potrebuje, aby 

bola čistá, vyživená a obnovená.

FAKTY
• prírodné prostriedky, jemná pena

• arganový olej a jojoba dodávajú pokožke vlhkosť

• vhodný aj na citlivú pokožku

• je vhodný pre celú rodinu

OBSAH
473 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste na ruky alebo na telo, navlhčite, napeňte a 

úplne opláchnite.

CERTIFIKÁTY
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe 
Vera Gel), Water  (Aqua/Eau), Sodium C14-16 
Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 
Propanediol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Methyl 2-Sulfolaurate, Disodium 2-Sulfolaurate, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Glycol 
Distearate, Laureth-4, Hydroxyacetophenone, 
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Caprylyl Glycol, 
Hydrolyzed Jojoba Esters, Argania Spinosa Kernel 
Oil, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, 
Amica Montana Flower Extract, Disodium EDTA, 
Citric Acid, Sodium Chloride, Chlorphenesin, 
Phenoxyethanol, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, 
Fragrance (Parfum). 
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OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov         vhodný pre vegánov


