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FOHOW ALOE GEL żel aloesowy 50g
 

Cena: 57,99 PLN

Opis słownikowy

Producent FOHOW

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaMiąższ Aloe Vera Fohow zawiera substancję czynną i elementy nawilżające aloes herb.Wyjątkowa formuła głęboko nawilża i
odżywia skórę, łagodzi wszelkie podrażnienia, sprawia, że skóra staje się elastyczna i pełna blasku. Miąższ Aloe Vera Fohow sprawia, że
skóra jest miękka i delikatna. Miąższ Aloe Vera Feniks nie powoduje podrażnień – to naturalny produkt bez dodatku hormonów,
substancji zapachowych czy koloryzujących. Stosowany do każdego rodzaju skóry.Aloe Vera Juice żel Fohow jest wytwarzany z aloesu,
który może służyć zarówno jako żywność oraz jako lek.Żel aloesowy Fohow jest źródłem wielu składników, takich jak: polisacharydy
aloesu, aloiny, aminokwasy, fenol, witaminy, kwasy organiczne, składniki mineralne. Wygładza, wybiela oraz nawilża skórę. Regeneruje
skórę po poparzeniach wywołanych promieniowaniem UV. Fohow Aloe Vera sok minimalizuje stan zapalny, ból stóp, przyspiesza gojenie
się ran i oparzeń, trądzika, ukąszenia owadów, jak też zapobiega i minimalizuje powstawanie blizn.Kwas hialuronowy, jest wytwarzany w
zaawansowanej technologii z naturalnych składników. Wspiera zatrzymywanie wody w skórze- przez co przedłuża jej młodość i wpływa
na pobudzenie krążenia. Jego właściwości wzmagają wchłanianie substancji odżywczych, działa też przeciwzmarszczkowo.
Uelastycznia skórę. Znacząco przyspiesza gojenie się ran, jest niezwykle skuteczny przy poparzeniach słonecznych.Beta-glukan –
stymuluje produkcję kolagenu, pomaga w regeneracji skóry, chroni skórę przed promieniowaniem UV, wygładza zmarszczki.Alantoina-
jest powszechnie używana w dziedzinie medycyny, w kosmetyce i rolnictwie. Sterylizuje, ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.
Substancja ta pozwala skórze na zatrzymywanie wody, wilgoci i miękkości, a jednocześnie posiada funkcje fizjologiczne, aby
stymulować wzrost komórek, przyspiesza gojenie się ran, przez zmiękczanie keratyny, itp.- regeneruję skórę i działa przeciw-
wrzodowo.Monopotas glicyryzan jest pozyskiwany z lukrecji, która działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, detoksykacyjnie,
antyalergicznie. Nie zaobserwowano efektów ubocznych.Aloes Fohow zapobiega podrażnieniom i alergiom na działania substancji
chemicznych, likwiduje oraz hamuje powstawania piegów i chroni skórę przed promieniowaniem UV.Działanie1.Regeneruje skórę po
uszkodzeniu jej promieniami słonecznymi. Wygładza zmarszczki. Eliminuje negatywne działanie promieni ultrafioletowych.2.Działa
przeciwbólowo. Przyspiesza gojenie się oparzeń i skaleczeń. Wykazuje pozytywny efekt przy trądziku, ugryzieniach komarów i innych
owadów. Zapobiega szram i blizn.3.Działanie bakteriobójcze, przeciwbólowe, przeciwzapalne. Zapobiega utlenianiu. Nie wykazuje
skutków ubocznych. Eliminuje podrażnienia chemiczne i alergie. Wykazuje działanie wchłanianie plam pigmentowych. Zabezpieczenia
przed promieniami słonecznymi. Doskonały środek do leczenia ran i oparzeń.Składsok Aloe Curacaokwas hialuronowyb -
dekstranualantoinaglicyryzynian dipotasuImporter:Fohow Polska Sp. z.oo.,ul. Kordiana 20,04-451 Warszawa
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