Aloe Vera Gelly
Stručná charakteristika:
Průsvitný gel s téměř 85 % aloe vera. Rychle se vstřebává a má výrazný
zklidňující efekt. Obsahuje zvlhčující a zvláčňující látky a je ideální
cestou, jak dostat čistý stabilizovaný aloe vera gel přímo do pokožky.
Obsah, forma: 118 ml, gel
Dávkování: Pečlivě očistěte pokožku v oblasti, kde má být Aloe Vera
Gelly aplikováno. Přípravek aplikujte libovolně. V případě potřeby používejte opakovaně. Upozorňujeme,
že díky hluboko pronikajícímu efektu Aloe Vera Gelly je nutné klást důraz na důkladné očistění
poraněných oblastí od nečistot, které nesmějí proniknout pod pokožku.
Popis a účel:
Historicky byla aloe vera používána hlavně na ošetřování popálenin. V mnoha domácnostech byla živá
aloe neboli "popáleninová rostlina" pěstována na okenních římsách pro případ první pomoci.
Dnes můžeme využít tradiční vlastnosti aloe vera ve výrobku Forever Living Products - Aloe Vera Gelly.
Suchá, šupinatá pokožka? Opět je tu Aloe Vera Gelly, aby nás zachránilo!
Průsvitný gel se rychle absorbuje a má úžasný zklidňující efekt. Obsahuje zvlhčující a zvláčňující látky, a
je ideální cestou jak dostat čistý stabilizovaný aloe vera gel přímo do pokožky - je to jako byste na kůži
aplikovali gel přímo z listu.
Aloe Vera Gelly je účinné zejména při různých akutních poraněních kůže, svalů, šlach a kloubů. Je také
ideální při popáleninách, akné, mazotoku, ekzémech, psoriáze a lišejích.
Nedávné studie účinků gelu z aloe vera na 60 psoriatických pacientech ukázaly, že více než 80 % z nich
bylo vyléčeno (v poměru k pouhým 7 %, kteří brali placebo). Navíc nebyly zaznamenány žádné
nepříznivé symptomy ani vedlejší účinky (viz Tropical Medicine & International Health Journal, srpen
1996).
Gelly zmírňují svědění, otoky, bolesti, pálení a přecitlivělost. Jeho antibakteriální účinky pomáhají v boji
proti infekcím a jeho jemná struktura promazává a zklidňuje poraněnou tkáň v citlivých oblastech.
Díky tomu, že neobsahuje žádné olejové substance, pomáhá snižovat podráždění a je ideální na ošetření
akné a další kožní choroby. Další výhoda gelly je v tom, že je pokožka úplně absorbuje, čímž nedochází
ke znečistění oblečení.
Aloe Vera Gelly může byt rovněž použito na pokožku před ultrazvukovým vyšetřením a má mimořádně
utišující účinky po elektrolýze.
Kadeřníci používají gely jako ochranu pokožky v oblasti kolem vlasů před ondulací a barvením.
Od koupelny po lékárničku, od kuchyně až po kemping - Aloe Vera Gelly je ideálním společníkem pro
pokožku.
Složení:
Stabilizovaný aloe vera gel (84,82%), deionizovaná voda, glycerin, trietanolamin, karbomer, tokoferol
(přírodní vitamin E), alantoin, kyselina askorbová (vitamin C), diazolidinyl urea, metylparaben.
Cena: 470 Kč

