
CUIDADOS DA PELE

Cód.: 062

PONTOS-CHAVE

• Emoliente e hidratante para o rosto, 

 corpo e mãos

• Hidratante ideal após exposição solar

• Ideal para a pele seca e gretada

• Tem uma textura ainda mais fina que

 a Loção Hidratante de Aloe

• Acção suavizante

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Water, Propylene Glycol, Stearic 
Acid, Glyceryl Stearate, Triethanolamine, 
Cetyl Alcohol, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Kernel Oil, Petrolatum, Lanolin, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Soluble Collagen, Hydrolyzed Elastin, 
Tocopherol (Vitamin E Natural), Oleic 
Acid, Stearyl Stearate, Diethylhexyl 
Adipate, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexyl 
Palmitate, PEG-100 Stearate, Sodium 
Hyaluronate, Sodium PCA, Anthemis 
Nobilis Flower Extract, Allantoin, Lanolin 
Alcohol, Ascorbic Acid, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Perfume.

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 118ml.

MODO DE USAR
Aplicar abundantemente sobre a pele. 
para melhores resultados, massage até que 
a loção esteja completamente absorvida. 
Repetir a operação várias vezes por dia, 
sempre que for necessário.

Aloe Lotion
Loção de Aloe Vera

A Loção de Aloe, um dos nossos produtos 
mais prestigiados, é uma loção excepcional 
que pode ser utilizada em todas as ocasiões.

Tem uma textura suave e cheiro agradá-
vel. Excelente para todos os tipos de pele 
seca, irritada e exposta à radiação solar. É 
também indicada para melhorar a aparên-
cia de cicatrizes e estrias.

A eficiência desta loção, baseia-se na formu-
lação que contém Aloe Vera estabilizado, 
Óleo de Jojoba, Vitamina E e pH equili-
brado. Este produto consegue melhorar a 
aparência da pele, dando-lhe a emoliência 
e suavidade necessárias para a sua conserva-
ção. Contém ainda Elastina e Colagénio que 
nutrem a pele, dando a elasticidade e flexibi-
lidade que esta necessita.

Esta fórmula melhorada do Aloe Lotion tem 
ainda a vantagem de ser bem absorvida pela 
pele e suaviza a pele seca e irritada. Excelente 
para os rosto, mãos e corpo.
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