
CUIDADOS PESSOAIS

Aloe First®

O Aloe First® é um complemento fundamental para ter em casa 

sempre à mão. Esta exclusiva fórmula acalma a pele. Formulado 

com uma base de gel estabilizado de aloe vera, Aloe First® contém 

própolis de abelhas, alantoína e onze extratos exclusivos de plantas:

• O própolis de abelhas intensifica as propriedades naturais

de alívio, e é atribuído a ele propriedades anti-inflamatórias e,

também, de higienização da pele.

• A alantoína é um ingrediente  encontrado  na aloe vera, não

irritante, com reconhecidas propriedades dermatológicas anti-

idade, de renovação e que melhora a umectação celular. Além

disso, acelera a regeneração da pele, o que proporciona uma

rápida epitelização em zonas lesadas ou submetidas a grandes

desgastes.

• Onze extratos de plantas cuidadosamente selecionadas, também

conhecidas por suas propriedades benéficas, completam esta

fórmula poderosa.

A combinação entre o aloe e ervas proporciona um spray calmante e 

de pH equilibrado que é fácil de aplicar.

Outros usos para Aloe First® incluem borrifá-lo no cabelo, para 

ajudar a repelir elementos. Ele é usado, ainda, em alguns salões de 

beleza como uma solução pré-química, já que ajuda a combater os 

efeitos de secagem causados pelas soluções químicas. Aloe First® é 

especialmente calmante após a depilação.

CURIOSIDADES

• Ideal para qualquer kit de primeiros socorros.

CONTEÚDO
473ml.

INSTRUÇÕES

Aplique livremente na pele, conforme necessário, para 
acalmar e hidratar.

CERTIFICADOS
IASC, Kosher, Halal e Cruelty Free.

COMPOSIÇÃO

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Allantoin, Tocopherol, Glycerin, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Achillea 
Millefolium Extract, Thymus Vulgaris Flower/Leaf 
Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Taraxacum 
Officinalis Rhizome/Root Extract, Eucalyptus Globulus 
Leaf Extract, Passiflora Edulis Flower Extract, Salvia 
Officinalis Leaf Extract, Zingiber Officinale Root 
Extract, Borago Officinalis Extract, Santalim Álbum 
Extract, Polysorbate 20, Sodium Citrate, Bee Propolis.

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