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POZNAJ MOC ALOESU
Czym jest Kolekcja Aloe Vera?
Kolekcja Aloe Vera to wysokiej jakości kosmetyki o delikatnych formułach, stworzone na
bazie certyfikowanego aloesu, które zapewnią kompleksową pielęgnację każdego rodzaju skóry, także wrażliwej. Wszystkie produkty z serii łączy certyfikowany aloes o cennych
dla skóry właściwościach. Orzeźwiający aloesowy zapach produktów z kolekcji Aloe Vera
to zasługa hipoalergicznej kompozycji zapachowej.
Jakie produkty wchodzą w skład kolekcji?
Kolekcja Aloe Vera składa się z 5 produktów, w tym 4 do kompleksowej pielęgnacji twarzy. Są
to: pianka do mycia twarzy, maseczka do twarzy peel-off, tonik do twarzy, żel-krem do twarzy
oraz produkt do ciała – emulsja do higieny intymnej.
Dlaczego aloes jest tak cenny?
Miąższ aloesu, który w większości składa się z wody, zawiera także m.in. dobroczynne dla skóry
witaminy, enzymy, minerały (związki wapnia, chromu, miedzi, selenu, magnezu, manganu,
potasu, sody i cynku), cukry i aminokwasy, które korzystnie wpływają na jej wygląd i samopoczucie. Drogocenne właściwości aloesu są znane i wykorzystywane od wieków. Aloes działa na
wielu płaszczyznach. Łagodzi i koi podrażnienia. Miejscowo niweluje podrażniony naskórek,
redukuje zaczerwienienia i pomaga tkankom się zregenerować, a także przyspiesza tworzenie
się nowych komórek skóry. Poza tym ma również działanie przeciwrodnikowe, nawilżające
i zmiękczające. Nadaje skórze elastyczność.
Dlaczego w skład Kolekcji Aloe Vera wchodzą aż 4 produkty do twarzy?
Preparaty do twarzy z Kolekcji Aloe Vera zapewniają kompleksową pielęgnację skóry twarzy.
To 4 kroki do idealnej cery. Najpierw należy umyć twarz pianką do mycia twarzy. Przy cerze
normalnej, mieszanej lub tłustej warto dwa razy w tygodniu stosować maseczkę do twarzy
peel-off. Następnie trzeba przywrócić odpowiednie pH tonikiem do twarzy, który doskonale
usunie również resztki maseczki. Na koniec nakładamy żel-krem do twarzy – dostarczy skórze
składników aktywnych.

Kole kc j a
P Y TA N I A

I

Al o e Ve ra
O D P O W I E D Z I

Jaka jest procentowa zawartość aloesu w kosmetykach z serii Aloe Vera?
Zawartość aloesu w kosmetykach z serii AloeVera jest zgodna ze stężeniem sugerowanym przez producenta surowca i jest ona tajemnicą handlową przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy jednak surowce wysoko skoncentrowane, dlatego wystarczy niewielkie ich
stężenie w wyrobie gotowym, aby otrzymać pożądane funkcje kosmetyku. We wszystkich kosmetykach z serii Aloe Vera potwierdzono działanie kosmetyku na grupie probantów przez niezależne laboratorium.
Czy kosmetyki z Kolekcji Aloe Vera są przeznaczone dla określonej grupy wiekowej?
Produkty te, ze względu na odpowiednio wyselekcjonowane składniki pielęgnujące oraz
łagodne formuły, doskonale sprawdzą się zarówno w przypadku cery młodej, jak i dojrzałej.
Polecane są dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku, dla każdego rodzaju skóry, także wrażliwej
i wymagającej szczególnego traktowania. Maseczkę do twarzy peel-off, z uwagi na skład oraz
sposób aplikacji, zalecamy stosować do skóry normalnej, mieszanej i tłustej.
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PIANKA DO MYCIA TWARZY
CZYSTA SKÓRA BEZ PODRAŻNIEŃ!

Jakie funkcje pełni pianka do mycia twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Najważniejszą funkcją pianki do mycia twarzy z Kolekcji Aloe Vera jest skuteczne oczyszczenie cery z zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i makijażu. Kosmetyk posiada wygodny
w użyciu dozownik z pompką pianotwórczą, co zapewnia higieniczną aplikację.
Co to jest sebum, którego nadmiar usuwa kosmetyk?
Sebum to podstawowy składnik płaszcza hydrolipidowego, znajdującego się w naskórku.
Natłuszcza skórę głowy i ciała, aby chronić je przed działaniem czynników zewnętrznych.
Substancja ta powoduje błyszczenie się skóry i występuje w największej ilości u osób posiadających skórę tłustą i mieszaną.
Jakie działanie ma pianka do twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Pianka do twarzy to hipoalergiczny preparat o niezwykle delikatnej formule, opartej na łagodzącym działaniu aloesu. Skutecznie oczyszcza skórę, koi i łagodzi podrażnienia, wspomaga
odnowę naskórka, nie wysusza i nie ściąga skóry. Po zastosowaniu pianki do twarzy z Kolekcji
Aloe Vera skóra jest czysta, świeża, nawilżona, ukojona, matowa i przygotowana do dalszej
pielęgnacji.
Do jakiego rodzaju skóry przeznaczona jest pianka do twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Pianka jest odpowiednia do pielęgnacji wszystkich rodzajów i typów cery, także wrażliwej.
Jaki jest sposób użycia tego preparatu?
Niewielką ilość pianki należy rozprowadzić na skórze twarzy, szyi i dekoltu, omijając okolice
oczu. Następnie masować, po czym dokładnie spłukać kosmetyk ciepłą wodą.
Jak często należy stosować piankę do mycia twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Produkt polecany do codziennej pielęgnacji.
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MASECZKA DO TWARZY
PEEL-OFF
DOGŁĘBNIE OCZYSZCZONA
I GŁADKA SKÓRA – NATYCHMIAST!

Co to jest maseczka peel-off i do czego służy?
Maseczka do twarzy peel-off z Kolekcji Aloe Vera o żelowej formule zastyga na twarzy,
tworząc przezroczystą powłokę, którą po kilkunastu minutach delikatnie ściągamy ze
skóry. Kosmetyk dokładnie, ale delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, usuwa
zanieczyszczenia i oczyszcza pory oraz redukuje nadmiar sebum. Efektem pielęgnacji jest
oczyszczona i przyjemnie wygładzona skóra.
Jakie składniki aktywne występują w formule tego kosmetyku?
Nasza maseczka do twarzy peel-off zawiera bogaty w witaminy i minerały ekstrakt z aloesu,
ekstrakt z jaśminu, który doskonale łagodzi podrażnienia, a także ekstrakty z lukrecji i kory afrykańskiego drzewa Enantia chlorantha, regulujące wydzielanie sebum.
Jaki jest sposób użycia maseczki do twarzy peel-off z Kolekcji Aloe Vera?
Przed jej zastosowaniem zalecamy oczyścić twarz pianką do mycia twarzy z Kolekcji Aloe Vera.
Następnie należy nałożyć na skórę twarzy cienką warstwę maseczki peel-off, omijając okolice
oczu, ust i linię włosów, po czym pozostawić do całkowitego wyschnięcia (10-20 minut). Na
koniec delikatnie ściągamy maseczkę, a jej pozostałości usuwamy tonikiem do twarzy z Kolekcji Aloe Vera.
Do jakiego rodzaju skóry przeznaczona jest maseczka do twarzy peel-off
z Kolekcji Aloe Vera?
Kosmetyk przeznaczony jest do skóry normalnej, mieszanej i tłustej.
Jak często używać tego kosmetyku?
Produkt należy stosować 2 razy w tygodniu.
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TONIK DO TWARZY

PRZYWRÓĆ SKÓRZE RÓWNOWAGĘ,
POCZUJ UKOJENIE I ŚWIEŻOŚĆ!
Jaka jest funkcja toniku do twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Najważniejszą funkcją toniku do twarzy z Kolekcji Aloe Vera jest przywracanie skórze
odpowiedniego poziomu pH, które często jest zmieniane przez produkty, którymi
oczyszczamy twarz i zmywamy makijaż. Dzięki tonizowaniu przywracamy funkcje
obronne skóry.
Dlaczego utrzymanie prawidłowego pH skóry jest tak ważne?
Utrzymanie prawidłowego pH skóry wspomaga jej funkcje obronne. Produkty, którymi myjemy twarz i zmywamy makijaż, często zmieniają pH naszej skóry. Tonizowanie
przywraca jej fizjologiczne pH.
Jak działa tonik do twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Hipoalergiczny i bezalkoholowy tonik do twarzy z Kolekcji Aloe Vera posiada lekko kwaśne pH.
Dzięki kwaśnemu odczynowi powierzchnia skóry broni się przed zasiedlaniem przez grzyby
i bakterie, które przyczyniają się do schorzeń dermatologicznych. Preparat zawiera dodatkowo
kojący ekstrakt z aloesu oraz składniki łagodzące podrażnienia: ekstrakt z jaśminu, bisabolol
i pantenol, a także kompleks nawilżający. Tonik o przyjemnym zapachu aloesu tonizuje bez
uczucia lepkości i zapewnia poczucie orzeźwienia i komfortu.
Dla kogo przeznaczony jest ten preparat?
Kosmetyk zalecany jest do wszystkich rodzajów cery, także wrażliwej.
Jak często i w jaki sposób używać toniku do twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Produkt przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji, a jego aplikowanie jest bardzo higieniczne dzięki formie sprayu. Po umyciu twarzy, szyi i dekoltu pianką do twarzy z Kolekcji Aloe
Vera należy zamknąć oczy i rozpylić tonik na oczyszczoną skórę. Następnie delikatnie przetrzeć
twarz wacikiem lub wklepać preparat opuszkami palców, omijając okolice oczu. Nie trzeba
spłukiwać. Skóra jest potem idealnie przygotowana na przyjęcie składników aktywnych z żel-kremu do twarzy z Kolekcji Aloe Vera. Tonik służy także do usuwania resztek maseczki.
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ŻEL-KREM DO TWARZY
INTENSYWNE NAWILŻENIE SKÓRY
przez 24 godziny!

Jaka jest funkcja żel-kremu do twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Hipoalergiczny żel-krem do twarzy posiada lżejszą konsystencję niż tradycyjne kremy do
twarzy. Szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Kosmetyk zapewnia skórze świeży i zdrowy wygląd oraz odpowiednią pielęgnację.
Jakie składniki aktywne zawarte są w formule preparatu?
Żel-krem do twarzy z Kolekcji Aloe Vera powstał na bazie certyfikowanego soku z aloesu, który
koi i intensywnie nawilża. Wyjątkowe połączenie ekstraktu z moreli i witaminy E zwalcza wolne
rodniki, a masło shea odbudowuje barierę ochronną naskórka. Dodatkowo prowitamina B5
łagodzi podrażnienia, a ekstrakt z brzoskwini dostarcza skórze składników odżywczych. Kosmetyk zawiera także naturalne filtry UV.
Dla kogo przeznaczony jest żel-krem do twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Produkt przeznaczony jest do wszystkich rodzajów cery, także wrażliwej. Delikatna nawilżająco-kojąca formuła jest polecana dla cery suchej i normalnej, a ze względu na lekką konsystencję kosmetyk jest odpowiedni także dla skóry mieszanej i tłustej. Preparat jest hipoalergiczny,
dzięki czemu można go stosować także przy skórze wrażliwej.
Jaki jest sposób użycia tego kosmetyku?
Niewielką ilość żel-kremu należy nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostawić do wchłonięcia. Przed aplikacją kosmetyku zalecamy użycie toniku do twarzy o tym samym przyjemnym zapachu w celu przywrócenia skórze fizjologicznego pH. Zabieg ten należy
powtarzać codziennie.
Jaka jest siła filtra przeciwsłonecznego w żel-kremie do twarzy z Kolekcji Aloe Vera?
Żel-krem do twarzy z Kolekcji Aloe Vera zawiera w swojej formule składniki, których funkcją
jest także ochrona skóry przed działaniem promieni słonecznych. Wskaźnik SPF nie jest jednak
w tym przypadku określany i ma on charakter wyłącznie pomocniczy.
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EMULSJA DO HIGIENY
INTYMNEJ
KOMFORT I ODŚWIEŻENIE

Jaką funkcję pełni emulsja do higieny intymnej z Kolekcji Aloe Vera?
Emulsja do higieny intymnej myje i przywraca fizjologiczne pH miejsc intymnych. Delikatna strefa miejsc intymnych wymaga specjalnych kosmetyków, które przywrócą lekko
kwasowe pH i będą wzmacniać naturalną barierę ochronną. Stosowana regularnie emulsja do higieny intymnej z Kolekcji Aloe Vera, dzięki zawartym w formule składnikom,
zapewnia prawidłową higienę i pielęgnację okolic intymnych oraz zmniejsza ryzyko
wystąpienia infekcji.
Jakie jest działanie tego kosmetyku?
Emulsja do higieny intymnej z Kolekcji Aloe Vera posiada wyjątkowo łagodną, hipoalergiczną
formułę, stworzoną na bazie delikatnych składników myjących oraz certyfikowanego aloesu
o właściwościach łagodzących i nawilżających. Zawiera dobroczynne prebiotyki – Ksylitol
i Laktitol – które stymulują rozwój prawidłowej flory bakteryjnej, oraz kwas mlekowy przywracający skórze okolic intymnych fizjologiczne pH. Formuła została wzbogacona o ekstrakt
z żurawiny, która działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, przez co chroni przed infekcjami dróg
moczowych. Przyjemnie pachnie i zapewnia poczucie świeżości i komfortu przez długi czas.
Dla kogo przeznaczona jest emulsja do higieny intymnej z Kolekcji Aloe Vera?
Przebadana pod nadzorem ginekologa emulsja przeznaczona jest do skóry delikatnych miejsc
intymnych. Ze względu na hipoalergiczną, łagodną formułę polecana jest również dla kobiet
w ciąży, po porodzie i nastolatek.
Jak często i w jaki sposób należy używać preparatu?
Produkt przeznaczony jest do codziennej higieny. Niewielką ilość emulsji należy nanieść
na dłoń i umyć miejsca intymne, a następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą. Preparat
przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Higieniczną aplikację zapewnia
butelka z pompką.

