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1904
Aloe Vera Group ApS (Danmark);
Økologisk, med 80% Aloe Vera, Svanemerket, parfymefri, spesielt egnet til tørr og sensitiv hud,
kan brukes av hele familien.

AVIVIR Aloe Vera serien er produsert i Danmark og inneholder Activ Aloe® som er bladgelen fra
friske og sunne Aloe Vera planter (Aloe Vera L. også kjent som Aloe barbadensis M.). Plantene
er økologisk dyrket uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel.
&nbsp;

AVIVIR Aloe Vera Creme er en parfymefri, smidig krem som kan brukes over hele kroppen.
Mengden av canola olie (en type rapsolje) gjør kremen spesielt egnet til tørr og sensitiv hud. Olien
understøtter og supplerer hudens egen fettproduksjon på en naturlig måte, samtidig med at den
tilfører huden de vitale stoffer fra Activ Aloe®.
AVIVIR Aloe Vera Krem kan brukes av både barn og voksne.
Huden blir utsatt for påkjenninger hver eneste dag ? &nbsp;for eksempel kulde, vind, sol,
forurensing, uttørring eller kontakt med annet, som påvirker huden. Når det er verst reagerer
huden med synlig rødme og irritasjon. For det meste er disse små skadene i huden ikke synlige,
men i lengden minsker de hudens elastisitet. Det høye innholdet av Activ Aloe® (80%) styrker
hudens forsvar, intensiverer tilførselen av fuktighet, beskytter og gjenopbygger.
&nbsp;

Fordeler med AVIVIR Aloe Vera Creme:
-Svanemerket
-Høyt innhold av økologisk Aloe Vera (80% Activ Aloe®)
-Uten parabener, mineraloljer, fargestoffer og parfyme
-For alle hudtyper, spesielt velegnet for tørr og sensitiv hud
-Framstilt med respekt for både mennesker og natur
-Biologisk lett nedbrybar
-Et sikkert valg for deg som er opptatt av kvalitet
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
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Innhold:
(INCI:)&nbsp;Aloe barbadensis Leaf Extract (Aloe Vera Inner Leaf Gel), Canola oil (rapsolje),
Butyrospermum parkii extract (sheasmør ekstrakt), Glyceryl Stearate, Cetearyl alcohol*, Stearic
acid, Sodium lauroyl glutamate, Carbomer, Sodium stearoyl lactylate, Acrylates/C10-30 alkyl
acrylate crosspolymer, Tocopherol (E-vitamin), Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium
hydroxide, Citric acid.
&nbsp;
*
cetearyl alcohol er ikke sprit, men et plantebasert fettalkohol som fungerer som en bløtgjørende
konsistensgiver i kremen
Pris kr 159,00
150 ml
Nei
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