AVIVIR Aloe Vera Nattkrem 50 ml
AVIVIR Aloe Vera Nattkrem 50 ml
1925
Aloe Vera Group ApS (Danmark);
Økologisk, med 70% Aloe Vera, Svanemerket, parfymefri, passer for alle hudtyper, også velegnet
for sensitiv hud.

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 Rich Night Creme er en nærende og regenererende nattkrem som pleier og
gjenoppbygger huden etter påvirkning fra vær og forurensing. I tillegg til Aloe Vera som reparerer
og styrker huden, inneholder kremen omega 6 og 9, E-vitamin, solsikkeolje og glyserin som både
tilfører og binder fuktigheten.

AVIVIR Aloe Vera Rich Night Creme påføres ren og tørr ansiktshud og hals hver kveld.

AVIVIR Aloe Vera Rich Night Creme er velegnet til både kvinner og menn, og passer for alle
hudtyper - også den sarte og sensitive.
&nbsp;
&nbsp;

Fordeler med AVIVIR Aloe Vera Rich Night
Creme:
-Svanemerket
-Høyt innhold av økologisk Aloe Vera (75% 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:) Aloe barbadensis leaf extract (Aloe Vera inner leaf gel), Helianthus annuus seed oil,
Octyldodecyl myristate, Glycerin, Polyglyceryl-3 Stearate, Behenyl alcohol, Glyceryl stearate
citrate, Ricinus communis seed oil, Rhus verniciflua peel cera/Rhus succedanea fruit cera,
Cetearyl alcohol, Sodium PCA, Aqua, Helianthus annuus seed cera, Glyceryl caprate,
Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Xanthan gum, Aloe barbadensis leaf juice powder, Sodium
benzoate, Potassium sorbate, Citric acid.

*behenyl alcohol og cetearyl alcohol er ikke sprit, men plantebaserte fettalkoholer som fungerer
som bløtgjørende konsistensgivere i kremen
Pris kr 169,00
50 ml
Nei
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