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Aloe Vera Group ApS (Danmark);
Økologisk, med 70% Aloe Vera, Svanemerket, parfymefri, høy solbeskyttelse for alle hudtyper, 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.
Alle råvarene i AVIVIR Aloe Vera Sun Lotions lever opp til de nyeste standarder for
solbeskyttelse. Solkremene inneholder kun organiske solfiltre, vegetabilske oljer, E-vitamin, og
har i tillegg et unikt høyt innhold av økologisk Aloe vera (Activ Aloe®), som styrker hudens eget
forsvar og gjenoppbygning. Denne sammensetningen gir både beskyttelse mot solens UVA og
UVB stråler, og minsker risikoen for skader senere i livet.&nbsp;Den kan også motvirke
soleksem.
Nyt solen på den optimale beskyttende måte. Bli solbrun - ikke solbrent med gjennomtenkte,
pleiende og vannfaste AVIVIR solprodukter.

AVIVIR Aloe Vera Sun Lotion SPF 30 kan brukes av både barn og voksne, og den er også
velegnet hvis du har lysfølsom hud.
&nbsp;
&nbsp;

Fordeler med AVIVIR Aloe Vera Sun
&nbsp;Lotion:
-Svanemerket
-Høyt innhold av økologisk Aloe Vera (70% Activ Aloe®)
-Uten parabener, mineraloljer, fargestoffer og parfyme
-Framstilt med respekt for både mennesker og natur
-Biologisk lett nedbrytbar
-Et sikkert valg for deg som er opptatt av kvalitet
&nbsp;
&nbsp;
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Innhold:
INCI:&nbsp;Aloe barbadensis leaf extract (70%), Dibutyl adipate, Diethylamino hydroxybenzoyl
hexyl benzoate, Ethylhexyl triazone, Glyceryl stearate, Glycerin, Diethylhexyl butamido triazone,
Aqua, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetearyl alcohol*, Cetyl palmitate, Caprylyl glycol, Sodium
levulinate, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, Carbomer, Sodium hydroxide, Sorbic
acid, Potassium sorbate.
&nbsp;

*cetearyl alcohol er ikke sprit, men et plantebasert fettalkohol som fungerer som en bløtgjørende
konsistensgiver i solkremen
&nbsp;
&nbsp;

Generelle soltips:&nbsp;
AVIVIR Aloe Vera Sun Lotion gir ikke 100% beskyttelse. Den aller beste beskyttelse oppnås ved
å oppholde seg i skyggen eller å ha tøy på ? dette gjelder spesielt midt på dagen når solen er
sterkest. Sun Lotion bør påsmøres før opphold i solen og i rikelige mengder (en håndfull til hele
kroppen). Husk å gjenta påsmøring jevnlig ? særlig efter bading eller bruk av håndkle. Unngå
altfor lang tid i solen selvom du har beskyttelse på.
For at unngå flekker på tøyet er det en god ide å la AVIVIR Aloe Vera Sun Lotion tørke inn i
huden, før du tar tøy på. Kommer det allikevel ved et uhell flekker på tøyet, kan de fjernes ved å ta
litt oppvaskmiddel på flekken, og la tøyet ligge i bløt i en lufttett pose natten over. Deretter vaskes
tøyet på vanlig måte.
Pris kr 229,00
150 ml
Nei
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