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CUIDADOS DA PELE

Cód.: 014

PONTOS-CHAVE

•Gel de banho hidratante 

•Remove as células mortas

•Amacia e refresca a pele

•Ideal para qualquer tipo de pele

•É um dos componentes do kit

 Tonificante Corporal (ver capítulo 

 Cuidados da Pele).

OUTROS INGREDIENTES
Gel de Aloe Vera (Barbadensis) Estabili-
zado, Água Destilada, Lauril Sulfato de 
Amónio, Laureth Sulfato de Amónio, 
Cocamidapropil Betaina, Cocoamida 
DEA, Lauramida DEA, Extracto de Hera, 
Extracto de Clematite, Extracto de Algas, 
Extracto de Cavalinha, Extracto de Spirea, 
Propilenoglicol, Glicerina, Cloreto de 
Sódio, Ácido Ascórbico (Vit C), Hidantoína 
DMDM, FD&C Amarelo Nº 5, FD&C 
Azul Nº 1 e Perfume.

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 251ml.

MODO DE USAR
Aplicar o Gel de Banho com uma esponja 
em todo o corpo, e massajar com pe-
quenos movimentos circulares. Depois 
enxaguar com água fria. Se necessário pode 
repetir a operação. Pode também ser utili-
zado com uma luva de fibras no banho ou 
duche. Neste caso deve humedecer a luva 
de fibras e deitar um pouco de gel. Em 
seguida deve massajar lentamente a pele 
em movimentos circulares, de baixo para 
cima. Por fim, enxaguar e secar vigorosa-
mente com uma toalha.

Aloe Bath Gelée
Gel de Banho de Aloe Vera

O Gel de Banho de Aloe é utilizado para um 
banho ou duche relaxante. Tem capacidade 
de lavar e hidratar a pele, ao mesmo tempo 
que activa a circulação. É um produto de 
higiene revigorante para todo o corpo que 
combina o Gel 100% estabilizado de Aloe 
Vera com ingredientes naturais de plantas 
com propriedades relaxantes e refrescantes. 

O Gel de Banho de Aloe, proporciona uma 
acção penetrante que alivia a pele seca, es-
timulando a circulação sanguínea periféri-
ca. Elimina as células mortas e a pele fica 
incrivelmente limpa, macia e fresca. É um 
produto que além de tratar do seu corpo, 
contém uma fragrância fresca que ajuda 
também a relaxar a sua mente. 

Experimente um banho de espuma relaxante 
e fresco!


