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   Higiena na co dzieƒ

Szampon Aloe-Jojoba 

Naturalnà podstawà sk∏adu tego 

wspania∏ego Êrodka do piel´gnacji 

w∏osów jest czysty, stuprocentowy 

mià˝sz  Aloe vera z dodatkiem olejku 

orzeszków jojoba. Wysoka zawartoÊç 

tych sk∏adników oraz ich w∏aÊciwe  

proporcje sprawiajà, ˝e Szampon Aloe- 

-Jojoba nawil˝a i od˝ywia w∏osy, 

dostosowujàc si´ do ich naturalnych 

wymogów. Szampon ten jest znakomi-

ty do ka˝dego rodzaju w∏osów. Zbyt 

suchym z natury lub przesuszonym 

nadmiarem zabiegów upi´kszajàcych  

dodaje ˝ycia i blasku, zbyt t∏ustym  

zapewnia dok∏adne oczyszczenie oraz 

lepsze oddychanie skóry g∏owy, a tak˝e 

lekkie dzia∏anie bakteriostatyczne  

i ∏agodzàce. Je˝eli w∏osy ∏atwo 

przet∏uszczajà si´, dobrze jest po myciu 

wmasowaç w skór´ g∏owy nieco p∏ynu 

Aloe First lub czystego mià˝szu  Aloe 

vera. Mià˝sz aloesowy zapewnia 

prawid∏owy odczyn kwasowo- 

-zasadowy zarówno skórze, jak  

i w∏osom, sprzyja wi´c ich prawid∏owej 

piel´gnacji. Najlepiej jest wi´c ∏àczyç 

mycie w∏osów Szamponem Aloe- 

-Jojoba z rozmaitymi innymi zabiegami  

majàcymi na celu poprawienie kondy-

cji, wyglàdu i g´stoÊci w∏osów. 

Wspania∏e rezultaty mo˝na osiàgnàç 

u˝ywajàc Szamponu Aloe-Jojoba wraz 

z Od˝ywkà Aloe-Jojoba oraz z od˝ywkà 

Forever Lite, gdy˝ wtedy mamy 

pewnoÊç, ˝e dbamy o w∏osy naprawd´ 

wszechstronnie: od zewnàtrz dla ich 

pi´knego wyglàdu, przez prawid∏owe 

oczyszczenie skóry g∏owy, oraz od 

wewnàtrz – przez dostarczenie  

cebulkom w∏osowym wszystkich 

od˝ywczych „cegie∏ek“ potrzebnych  

do budowy zdrowego w∏osa.

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized 

Aloe Vera Gel), Sodium C14-16 Olefin 

Sulfonate, Water, Laurylamidopropyl 

Betaine, PEG-80 Sorbitan Laurate, 

Sodium Trideceth Sulfate, PEG-150 

Distearate, Cocamidopropyl Hydroxy-

sultaine, Disodium Lauroamphodiace-

tate, Sodium Laureth-13 Carboxylate, 

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 

Oil, Panthenol, Bis-PEG/PPG-20/20 

Dimethicone, Sodium Chloride, Phe-

noxyethanol, Methylisothiazolinone, 

Ascorbic Acid, Citric Acid, Fragnance.

OPAKOWANIE: 296 ml

Kod:  260

•  Myje w∏osy, nie naruszajàc 
biologicznej równowagi 
skóry g∏owy

• Nie przesusza w∏osów

•  Nadaje w∏osom elastycznoÊç, 
jedwabistà mi´kkoÊç i po∏ysk

•  Pomaga zwalczaç 
podra˝nienia skóry g∏owy

•  Zapobiega zaburzeniom na tle 
∏ojotokowym

•  Dzia∏a przeciwgrzybiczo, 
pomaga zwalczaç ∏upie˝

•  Mo˝e byç u˝ywany 
codziennie




