
CUIDADOS PESSOAIS

Aloe Activator

Aloe Activator é um hidratante único em forma líquida, com mais 

de 98% de gel de aloe vera. Esta fórmula simples usa o poder de 

aloe para deixar a sensação de pele refrescada e acalmada, desde o 

momento em que toca o seu rosto. A alta concentração de aloe faz do 

Aloe Activator uma adição ideal para qualquer rotina de cuidados da 

pele. Um esplêndido condicionador da pele:

• Suave para todo o rosto, até mesmo a área dos olhos;

• Limpa, acalma e refresca;

• Suporta a eficácia e desempenho de outros produtos de cuidados

da pele Forever.

Aloe Activator é perfeito para a pele sensível e seus muitos 

componentes essenciais como vitaminas A, C e E.

Nosso aloe poderoso é combinado com alantoína para criar um 

complemento perfeito que suaviza a pele. O Aloe Activator é um 

excelente hidratante: contém enzimas, aminoácidos e polissacarídeos. 

Com sua alta concentração de aloe, O Activator suporta a eficácia 

e desempenho de outros produtos de cuidados da pele, e pode ser 

usado antes de preparar a pele ou depois para selar os benefícios. 

Este passo no seu ritual de beleza diário pode tornar-se o seu 

novo momento favorito, pois, não só é bom aplicar, mas os efeitos 

posteriores revelam uma pele com aparência e textura mais suave.

CURIOSIDADES

• Contém mais de 98% de Aloe Vera;

• Contém Alantoína como protetor da pele;

• O sistema de conservação mudou de
metilisotiazolinona e fenoxietanol para sorbato de
potássio;

• Acrescidos: O EDTA dissódico (um agente
quelatante) e o 1,2 Hexanodiol (um solvente).

CONTEÚDO
130ml.

INSTRUÇÕES

O Aloe Activator é um produto multiuso para limpar ou 
refrescar. Aplique com uma bola de algodão e limpe 
suavemente a pele. Use 2-3 vezes por semana.

CERTIFICADOS
Kosher, Halal, IASC e Cruelty Free.

COMPOSIÇÃO

Suco de folhas de Aloe Barbadensis (Gel Estabilizado 
de Aloe Vera), 1,2-Hexanodiol, Alantoína, EDTA 
Dissódico, Sorbato de Potássio.

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