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OUTROS INGREDIENTES
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Water, Allantoin, Glycerin, 
Tocopherol (Vitamin E Natural), Bee 
Propolis, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Achillea Millefolium Extract, 
Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf 
Extract, Anthemis Nobilis Flower 
Extract, Taraxacum Officinale (Dande-
lion) Rhizome/Root Extract, Eucalyptus 
Globulus Leaf Extract, Passiflora Edulis 
Flower Extract, Salvia Officinalis (Sage) 
Leaf Extract, Zingiber Officinale (Gin-
ger) Root Extract, Borago Officinalis 
Extract, Santalum Album (Sandalwood) 
Extract, Polysorbate 20, Sodium Citrate, 
Diazolidinyl Urea, Methylparaben.

CONTEÚDO
Cada embalagem contém 473ml.

MODO DE USAR
Vaporizar a pele e o cabelo abundantemen-
te. Repetir a operação quando necessário, 
hidratar a pele ou cabelo.

CUIDADOS DA PELE

Cód.: 040

PONTOS-CHAVE

•Ideal para o estojo de primeiros

 socorros

•Suaviza as irritações da pele

•Protege a pele e o cabelo das 

 agressões do meio ambiente

•Protege o cabelo do cloro 

 das piscinas e da radiação UV

•Utilizado para proteger o couro   

 cabeludo antes das permanentes

•Suaviza a pele após a depilação

Aloe First®

Spray de Aloe Vera

O Aloe First é uma excelente adição para qual-
quer estojo de primeiros socorros. Esta exclu-
siva formula hidratante em spray é o primeiro 
passo no alívio da pele seca e irritada.

Este produto tem como base o Aloe Vera 
Gel, Própolis de Abelha, Alantoina e onze 
exclusivos extractos de plantas:
• O Própolis de Abelhas aumenta a suavi-

dade natural da pele e as propriedades do 
Aloe Vera.

• A Alantoina é um ingrediente benéfico en-
contrado em muitas plantas, incluíndo no 
Aloe. A Alantoina hidrata e protege a pele

• Onze extractos de plantas seleccionadas, 
conhecidas pelas suas propriedades bené-
ficas complementam esta fórmula.

Esta combinação de Aloe Vera e extractos 
de plantas fornece uma excelente fórmula 
em spray de fácil aplicação que propociona 
à sua pele uma sensação de bem estar. Ideal 
para peles sensiveis e para suavizar a pele 
após pequenos cortes, arranhões, queima-
duras e queimaduras provocadas pelo Sol.
A nível capilar serve para proteger o cabelo 
dos microrganismos, do cloro das piscinas e 
da radiação UV e é utilizado nos cabeleirei-
ros antes das permanentes para proteger o 
couro cabeludo dos óleos utilizados.


