
CUIDADOS PESSOAIS

Aloe Avocado Face & 
Body Soap

Uma pele limpa e saudável é a base da beleza natural. E não há 

melhor maneira de atingir essa beleza do que com ingredientes 

naturais, como o óleo de abacate puro e o aloe vera colhido nos 

próprios campos da Forever. Nosso Aloe Avocado Face & Body 

Soap hidrata enquanto limpa, deixando você com a pele mais macia, 

suave e radiante. 

O abacate é uma fruta densa em nutrientes que contém muitas 

vitaminas e minerais benéficos, incluindo as vitaminas A, C e E. O alto 

teor de gordura do abacate cria uma base rica para o nosso sabonete 

e ajuda até mesmo a pele seca a ficar mais macia após a limpeza. 

Aloe Avocado Face & Body Soap contém aloe vera puro colhido à 

mão para ajudar a condicionar e acalmar, deixando sua pele hidratada 

o dia todo.

O Aloe Avocado Face & Body Soap suaviza, nutre e hidrata sem 

irritação, sendo indicado mesmo para pessoas com pele sensível. 

Suave o suficiente para o seu rosto ou corpo inteiro, o aroma cítrico 

trará o frescor para sua manhã e a suavidade do Aloe Avocado Face 

& Body Soap durará todo o dia. 

Há mais de 40 anos, a Forever busca ingredientes da mais alta 

qualidade para fornecer a você produtos que unem ciência e natureza 

para uma pele com aparência e toque bonitos.

CURIOSIDADES

• Textura rica;

• Produto de origem natural;

• Perfeito para todos os tipos de pele;

• Aroma cítrico refrescante.

CONTEÚDO
142g.

INSTRUÇÕES

Use Aloe Avocado Face & Body Soap para limpar a 
pele conforme necessário. Enxágue completamente e 
seque suavemente com uma toalha.

CERTIFICADOS
Kosher e Cruelty Free.

COMPOSIÇÃO

Palmato de sódio, cocoato de sódio (ou) kernelato de 
palma de sódio, água (aqua/eau), glicerina, fragrância 
(parfum), extrato de folha de Aloe Barbadensis (gel de 
aloe vera estabilizado), persea gratissima (abacate) 
óleo, óleo vegetal hidrogenado, cloreto de sódio, 
pentetato pentassódico, etidronato tetrassódico, 
dióxido de titânio (CI 77891), óxidos de ferro (CI 
77499), amarelo 10 (CI 47005), vermelho 4 (CI 
14700), verde 3 (CI 42053).

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