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Ismerd meg az aloe
erejét
Mi az Aloe Vera Kollekció?
Az Aloe Vera Kollekcióban kímélő formulájú minőségi kozmetikumok találhatók, amelyek
tanúsítvánnyal rendelkező aloét tartalmaznak, és minden típusú, így az érzékeny bőrnek
is komplex ápolást nyújtanak. A termékcsalád összes tagjában tanúsítvánnyal rendelkező
aloe található, amely értékes bőrápoló tulajdonságokkal rendelkezik. Az Aloe Vera
Kollekció termékeinek friss aloe illata a hipoallergén illatkompozíciónak köszönhető.
Milyen termékek találhatóak a kollekcióban?
Az Aloe Vera Kollekcióban 5 termék található, ezek közül 4 a komplex arcápoláshoz ajánlott:
arctisztító hab, peel-off arcpakolás, arctisztító tonik, arcápoló gél-krém, valamint egy testápoló
termék – az intim mosakodó emulzió.
Miért olyan értékes az aloe?
Az aloe húsa, amelynek nagy része víz, a bőrre jótékony hatással levő vitaminokat, enzimeket
és ásványi anyagokat (kalcium-, króm, réz-, szelén-, magnézium-, mangán-, kálium-, nátriumés cinkvegyületeket) valamint cukrot és aminosavat tartalmaz, amely javítja a bőr állapotát és
egészségesebbé teszi. Az aloét értékes tulajdonságai miatt már évszázadok óta felhasználják.
Több területen is kiváló hatású. Enyhíti és nyugtatja az irritációt. Helyi szinten hat az irritált
hámrétegre, csökkenti a pirosasságot, és segíti a szövetek regenerációját, valamint felgyorsítja
az új bőrsejtek kialakulását. Ezen kívül hat a szabad gyökök ellen, hidratál és puhítja a bőrt.
A bőrnek rugalmasságot nyújt.
Miért van 4 arcápoló termék az Aloe Vera Kollekcióban?
Az Aloe Vera Kollekció arcápoló termékei komplex ápolást nyújtanak az arcbőrnek. Az ideális
arcbőrhöz vezető út négy lépését jelentik. Előbb mossuk meg az arcot az arctisztító habbal.
Normál, vegyes típusú vagy zsíros bőr esetén érdemes hetente kétszer alkalmazni a peeloff arcpakolást. Ezután állítsuk vissza a megfelelő pH-értéket a tonikkal, amely tökéletesen
eltávolítja a pakolás maradékait. Végül felvisszük az arcápoló gél-krémet – amely aktív
hatóanyagokat juttat a bőrbe.
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Arctisztító hab

Tiszta bőr irritáció nélkül!

Mi a szerepe az Aloe Vera Kollekció arctisztító habjának ?
Az arctisztító hab legfontosabb funkciója a tökéletes bőrtisztítás, a szennyeződések,
a faggyúfelesleg és a smink eltávolítása. A kozmetikum praktikus, habképző pumpás
adagolóval rendelkezik, amely higiénikus alkalmazást biztosít.
Mi a faggyú, amelynek a feleslegét eltávolítja a kozmetikum?
A faggyú a hidrolipid réteg alapvető eleme, amely a hámrétegben található. Zsírosítja a fej- és
a test bőrét, hogy megvédje a külső káros hatásoktól. A bőr ettől az anyagtól fénylik. A faggyú
nagyobb mennyiségben termelődik a zsíros és vegyes bőrtípusú embereknél.
Hogyan hat az Aloe Vera Kollekció arctisztító habja?
Az arctisztító hab egy hipoallergén készítmény, amelynek rendkívül kímélő formulája az
aloe nyugtató hatásán alapszik. Hatékonyan tisztítja a bőrt, nyugtatja és enyhíti az irritációt,
elősegíti a hám regenerációját, nem szárítja és nem feszíti meg túlságosan a bőrt.
Az Aloe Vera arctisztító hab alkalmazása után a bőr tiszta, friss, hidratált, kipihent és matt lesz,
fel van készítve a további ápolásra.
Milyen típusú bőrre ajánlott az Aloe Vera Kollekció arctisztító habja?
A hab megfelel minden típusú, még az érzékeny bőr ápolásához is.
Hogyan használjuk a készítményt?
Egy kevés habot vigyünk fel az arc, a nyak és a dekoltázs bőrére, a szem környékét kerüljük ki.
Ezután masszírozzuk be, majd óvatosan öblítsük le a kozmetikumot meleg vízzel.
Milyen gyakran alkalmazzuk az Aloe Vera Kollekció arctisztító habját?
A termék mindennapos használatra ajánlott.
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Peel-off arcpakolás

Mélyen tisztított és sima bőr – azonnal!

Milyen termék a peel-off arcpakolás, és mi a feladata?
Az Aloe Vera Kollekció zselés állagú peel-off arcpakolása megszárad a bőrön, és áttetsző
bevonatot képez rajta, amelyet egy negyedóra után óvatosan lehúzunk. A kozmetikum
tökéletesen, de kímélő módon távolítja el az elhalt hámsejteket, a szennyeződéseket,
megtisztítja a pórusokat, és csökkenti a faggyúfelesleget. Az ápolás eredménye tiszta
és kellemesen sima bőr.
Milyen hatóanyagok találhatók a kozmetikum formulájában?
A peel-off arcpakolás vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag aloekivonatot, az irritációt
tökéletesen enyhítő jázminkivonatot, valamint édesgyökérkivonatot, és az afrikai Enantia
Chlorantha fa kérgének kivonatát tartalmazza, amely szabályozza a faggyútermelést.
Hogyan használjuk az Aloe Vera Kollekció peel-off arcpakolását?
Alkalmazása előtt tisztítsuk meg az arcot az Aloe Vera Kollekció arctisztító habjával. Ezután
vigyünk fel a bőrre egy vékony réteg peel-off pakolást a szemkörnyéket, a szájat
és a hajvonalat kikerülve, majd hagyjuk fenn, amíg teljesen megszárad (10-20 perc).
A pakolást végül óvatosan húzzuk le, a maradékát pedig távolítsuk el az Aloe Vera Kollekció
arctisztító tonikjával.
Milyen gyakran használjuk a kozmetikumot?
A terméket hetente kétszer használjuk.
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Arctisztító tonik

Állítsd vissza a bőr egyensúlyát, legyen
nyugodt és friss bőröd!
Mi a szerepe az Aloe Vera Kollekció arctisztító tonikjának?
A tonik legfontosabb funkciója az, hogy visszaállítsa a bőr megfelelő pH-értékét,
amelyet az arctisztító és sminklemosó termékek gyakran megváltoztatnak.
A tonizálással visszaállíthatjuk a bőr védő funkcióit.
Miért annyira fontos, hogy fenntartsuk a bőr megfelelő pH-értékét?
A bőr helyes pH-értékének fenntartása elősegíti védő funkcióinak ellátását.
Azok a szerek, amelyekkel mossuk az arcunkat és eltávolítjuk a sminket, gyakran
megváltoztatják a bőr pH-ját. A tonizálás visszaállítja a bőr természetes pH-értékét.
Hogyan hat az Aloe Vera Kollekció arctisztító tonikja?
Az Aloe Vera Kollekció hipoallergén és alkoholmentes arctisztító tonikja enyhén savas pH-jú.
A savas kémhatásnak köszönhetően tud a bőrfelület védekezni a gombák és baktériumok
megtelepedése ellen, amelyek a bőrbetegségeket okozzák. A készítmény ezen kívül nyugtató
aloekivonatot, valamint irritációcsökkentő hatóanyagokat tartalmaz: jázminkivonatot,
bisabololt és pantenolt valamint hidratáló komplexumot. A kellemes aloeillatú tonik úgy
tonizál, hogy nem hagy ragadós réteget a bőrön, friss és kényelmes érzést nyújt.
Kinek ajánlott a készítmény használata?
A kozmetikum minden bőrtípusra, még az érzékeny bőrre is ajánlott.
Milyen gyakran és hogyan használjuk az Aloe Vera Kollekció arctisztító tonikját?
A termék mindennapos használatra ajánlott, alkalmazása spray formájának köszönhetően
nagyon higiénikus. Miután az arctisztító habbal lemostuk az arcot, a nyakat és a dekoltázst,
csukjuk be a szemünket, és a megtisztított bőrre fújjunk tonikot. Ezután finoman dörzsöljük át
az arcot egy vattával vagy paskoljuk be a készítményt ujjbeggyel a szemkörnyéket kikerülve.
Ne öblítsük le. A bőr ezután felkészült arra, hogy befogadja az Aloe Vera arcápoló gélkrémjében található hatóanyagokat. A tonik eltávolítja a pakolás maradékait is.
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Arcápoló gél-krém

Intenzív hidratálás 24 órán keresztül!

Mi az Aloe Vera Kollekció arcápoló gél-krémjének szerepe?
A hipoallergén arcápoló gél-krém állaga könnyebb mint a hagyományos arckrémé.
Gyorsan beszívódik, és nem hagy a bőrön zsíros réteget. A kozmetikum friss, egészséges
kinézetet valamint megfelelő ápolást nyújt a bőrnek.
Milyen hatóanyagokat tartalmaz a készítmény?
Az Aloe Vera Kollekció arcápoló gél-krémje tanúsítvánnyal rendelkező aloelevet tartalmaz,
amely nyugtatja a bőrt, és intenzív hidratálást nyújt. A barackkivonat és az E-vitamin kivételes
együttese leküzdi a szabad gyököket, a sheavaj pedig újjáépíti a hám védőrétegét.
A B5 provitamin enyhíti az irritációt, az őszibarack kivonat pedig tápanyagokat juttat a bőrbe.
A kozmetikum természetes UV-szűrőket is tartalmaz.
Kinek ajánlott az Aloe Vera Kollekció arcápoló gél-krémjének használata?
A termék minden bőrre ajánlott, még az érzékeny bőrre is. A kímélő hidratáló-nyugtató
formula száraz és normál bőrre ajánlott, könnyű állaga miatt a kozmetikum a vegyes és zsíros
típusú bőrre is megfelelő. A készítmény hipoallergén, így érzékeny bőrre is alkalmazható.
Hogyan használjuk a kozmetikumot?
Egy kevés gél-krémet vigyünk fel az arc-, nyak- és a dekoltázs tiszta bőrére.
Hagyjuk beszívódni. A kozmetikum alkalmazása előtt ajánlott a hasonlóan kellemes illatú
arctisztító tonik használata, amely visszaadja a bőr természetes pH-ját. A kezelést naponta
végezzük el.
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Intim mosakodó emulzió
Kényelem és frissesség

Mi a feladata az Aloe Vera Kollekció intim mosakodó emulziónak?
Az intim mosakodó emulzió tisztítja az intim részeket, és visszaadja ezek természetes
pH-értékét. Az intim részek érzékenységük miatt speciális kozmetikumokat igényelnek,
amelyek visszaadják a bőr enyhén savas pH-értékét, és megerősítik a természetes
védőréteget. Az Aloe Vera intim mosakodó emulzió rendszeres használatával
a hatóanyagoknak köszönhetően biztosíthatjuk a megfelelő higiéniát és az ápolást
az intim részeknek, és csökkenthetjük a fertőzés kockázatát.
Hogyan működik a kozmetikum?
Az Aloe Vera Kollekció intim mosakodó emulziójának kivételesen kímélő és hipoallergén
a formulája, amely finom tisztító hatóanyagokat és tanúsítvánnyal rendelkező, enyhítő
és hidratáló hatású aloét tartalmaz. Jótékony probiotikumokat is tartalmaz – xilitolt
és laktitolt – amelyek serkentik a megfelelő baktériumflóra kialakulását, valamint tejsavat,
amely visszaadja az intim részek természetes pH-ját. A formulában vörösáfonya-kivonat is
található, amely antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, így védelmet nyújt a húgyúti
fertőzésekkel szemben. Kellemes illatú, a frissesség és a kényelem tartós érzetét nyújtja.
Kinek ajánlott az Aloe Vera Kollekció intim mosakodó emulzió használata?
A nőgyógyász által bevizsgált emulzió az intim részek érzékeny bőrére ajánlott. Hipoallergén,
kímélő formulájának köszöhetően várandós, szülés utáni nőknek és tizenéveseknek is ajánlott.
Milyen gyakran és hogyan használjuk a készítményt?
A termék a mindennapos higiéné fenntartására való. Egy kevés emulziót tegyünk a
tenyerünkre, és mossuk meg az intim helyeket, majd mossuk le meleg vízzel.
A készítmény csak külsőleges használatra ajánlott. A higiénikus használatot a pumpával
ellátott flakon biztosítja.

