
Este creme não gorduroso aplicado depois 
do processo de tonificação, suaviza a pele e 
gera uma sensação de bem estar geral.

INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Water, C10-18 Triglycerides, 
Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, 
Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, 
Cetyl Alcohol, Curcuma Zedoaria Root 
Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, 
Cinnamomum Cassia Leaf Oil, Triethano-
lamine, Hedera Helix (Ivy) Extract, Spiraea 
Ulmaria Flower Extract, Clematis Vitalba 
Leaf Extract, Fucus Vesiculosus Extract, 
Equisetum Arvense Extract, Soluble 
Collagen, Hydrolyzed Elastin, PEG-100 
Stearate, Polysorbate 20, Sorbitan Laurate, 
Carbomer, Dimethicone, Allantoin, Ascor-
bic Acid, Diazolidinyl Urea, Methylpara-
ben, Propylparaben, Perfume.

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 113g.

MODO DE USAR
Aplicar e massajar directamente sobre a pele, 
nas áreas do corpo onde deseja ter maior fir-
meza. Seguir as instruções do kit Tonificante 
Corporal de Aloe.

CUIDADOS DA PELE

Cód.: 057

PONTOS-CHAVE

•Reduz o aspecto da pele de “casca

 de laranja” causado pela celulite

•Excelente como creme

 de massagem

•Não deixa a pele gordurosa

Aloe Body Conditioning Creme
Creme Reafirmante de Aloe Vera

O Creme Reafirmante de Aloe é o parceiro 
ideal do Tonificante Corporal para manter 
o seu corpo suave e firme. Os elementos 
que complementam a linha do Aloe Body 
Kit combinados com dieta adequada e exer-
cício reduzem a aparência da celulite.

Existem muitos factores responsáveis pelo apa-
recimento da celulite (caracterizada pela pele 
tipo “casca de laranja”), tais como os distúrbios 
hormonais, digestivos, hereditários, problemas 
a nível da microcirculação sanguínea, hábitos 
alimentares, obesidade, ausência de exercício 
físico, entre outros. No entanto os factores 
hormonais são considerados os mais relevan-
tes (normalmente associados a altos níveis de 
estrogénio) para o aparecimento da celulite. 
(Alguns suplementos nutricionais como o 
Absorbent-C, o A-Beta-CarE e o Nature-Min, 
podem melhorar a circulação ajudando o orga-
nismo a libertar as toxinas e os líquidos acumu-
lados que originam a celulite).

O Creme Reafirmante de Aloe rico em ex-
tracto de plantas Europeias, emolientes e 
humectantes, ajuda a reduzir a aparência da 
celulite ao mesmo tempo que restitui à pele 
a firmeza perdida. Eficaz como creme de 
massagem nas zonas afectadas pela celulite 
ou para as partes do corpo que não podem 
ser envolvidas pela película.
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