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Em média, as pessoas lavam as mãos por
volta de oito vezes por dia, e o conselho
de higiene global recomenda até mais
vezes. Enquanto isto pode ser uma chave
para manter você saudável, também pode
trazer ressecamento para a sua pele no
caso de uso constante de substâncias com
ingredientes surfactantes que podem retirar
toda a hidratação natural da pele. A pele
do rosto está mais exposta à agressões
e necessita de uma camada de proteção
natural.
Levando estes dados em consideração, A
Forever encontrou uma maneira de tornar
a sua pele mais macia, seja mãos ou face
enquanto lava.
Nosso aloe vera 100% estabilizado e com
glicerina faz com que esta base seja natural
e possa receber incremento de novos
ingredientes fantásticos.
Utilizamos a nossa fórmula perolizada e
incrementamos com extrato de pepinos,
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óleo da casca do limão e óleo de oliva para
potencializar os poderes de hidratação e
umidificação do sabonete.
O pepino ajuda a suavizar a pele enquanto
o óleo da casca do limão atua duplamente:
como adstringente e como agente de
condicionamento da pele das mãos ou face.
O óleo de oliva, por sua vez, foi considerado
um antioxidante hidratante e atua neste
sabonete como revitalizante da pele.
A combinação dos óleos naturais, extrato de
pepino e uma leve fragrância de camomila é
exatamente o que a sua pele quer e precisa
nas suas necessidades diárias de limpeza e
hidratação.
COMPOSIÇÃO: Aloe barbadensis leaf
juice, 1,2-hexanediol, água, citric acid, citrus
limon (lemon) peel oil, cocamidopropyl
hydroxysultaine, cucumis sativus fruit extract,
decyl glucoside, disodium 2-sulfolaurate,
glycerin, glycol stearate, olive oil PEG-7

Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

esters, fragrance (parfum).
CONTEÚDO: 473ml.
INSTRUÇÕES: Aplique a quantidade
desejada do produto sobre as mãos,
espumar e enxaguar completamente.
CUIDADOS: produto destinado somente
para uso externo. Evite contato com
os olhos. Manter fora do alcance de
crianças. Conservar em temperatura
ambiente. Em caso de irritação da pele,
suspenda o uso.

• Fórmula amaciante;
• Limpadores naturais;
• Livre de Parabeno.

