
CUIDADOS PESSOAIS

Aloe Sunscreen

Proteção de espectro total que mantém a umidade com aloe calmante para a 
pele.

Aproveite os dias de sol sem medo e evite que os raios nocivos danifiquem a 
sua pele. Esteja você preparando a prancha de surfe ou saindo para um dia 
no parque, o Aloe Sunscreen protege toda a sua família.

Com o Aloe Sunscreen, você pode ir a qualquer lugar onde o sol brilha 
graças à proteção FPS 30 de amplo espectro, que protege sua pele dos 
raios UVA e UVB. Os raios UVA - que representam 95% da radiação que 
atinge a Terra - penetram profundamente na pele e desempenham um papel 
importante no envelhecimento e na formação de rugas.

Os raios UVB são mais prejudiciais às camadas externas da pele e causam 
vermelhidão e queimaduras solares. Os efeitos desses raios são ainda mais 
nocivos quando amplificados por grandes altitudes, superfícies reflexivas, neve 
e gelo, em alguns casos dobrando a exposição.

Aloe Sunscreen apresenta uma mistura inovadora que inclui óxido de zinco 
natural não nanométrico com tecnologia de revestimento avançada. Com fácil 
aplicação, oferece proteção solar superior, sem deixar a pele oleosa ou com 
resíduos.

Mas não é apenas a tecnologia avançada de bloqueio solar que torna o 
Aloe Sunscreen um produto tão poderoso. O aloe vera puro das próprias 
plantações da Forever nutre a pele, mantém a hidratação e acalma. Apenas o 
gel de aloe da mais alta qualidade é usado para confortar e defender sua pele. 
Aumentamos ainda mais o poder de proteção com adição de vitamina E, que 
combate os danos dos radicais livres, suaviza e penetra mais profundamente 
para maior hidratação.

O Aloe Sunscreen é resistente à água por 80 minutos. Obtenha proteção 
total aplicando generosa e regularmente quando estiver ao sol. Esteja você 
escalando em direção ao topo de uma montanha ou desfrutando de um 
relaxante churrasco de fim de semana, tenha a certeza de que pode tomar sol 
com confiança, sabendo que o poder do Aloe Sunscreen mantém toda a 
sua família protegida.

CURIOSIDADES

• Proteção FPS 30 dos raios UVA e UVB;

• Protetor solar de óxido de zinco natural oferece
proteção superior;

• Acalma, hidrata e protege;

• Resistente à água por 80 minutos.

CONTEÚDO
118ml.

INSTRUÇÕES

Aplique generosamente 15 minutos antes da 
exposição ao sol.

Reaplicar:

• Após 80 minutos na água ou suor;

• Imediatamente após secar com a toalha;

• Pelo menos a cada 2 horas.

CERTIFICADOS
IASC, Kosher e Halal.

COMPOSIÇÃO

Ingredientes ativos

Homosalato 8,5% 
Octisalato 5,0% 
Octocrylene 10,0% 
Óxido de zinco 12,6%

Ingredientes inativos

Aloe barbadensis leaf juice (stabilized* aloe vera 
gel), caprylyl glycol, cetearyl ethylhexanoate, 
chlorphenesin, diisostearoyl polyglyceryl-3 dimer 
dilinoleate, ethylhexylglycerin, fragrance, hydrogenated 
castor oil, magnesium sulfate, phenoxyethanol, 
polyhydroxystearic acid, potassium sorbate, 
propanediol, propylheptyl caprylate, sodium 
gluconate, tocopheryl acetate, tridecane, undecane, 
VP/hexadecene copolymer, water

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