
Ce este Colecţia Aloe Vera? 
Colecția Vera Aloe constă în produse cosmetice de înaltă calitate, cu formule delicate, 
create pe baza de aloe vera certificată, care oferă o îngrijire complexă pentru toate 
tipurile de piele, inclusiv pentru cea sensibilă. Toate produsele din serie conțin aloe vera 
certificată, care are proprietăți valoroase pentru piele. Parfumul inviorător de aloe vera 
al cosmeticelor din această colecție se datorează unei compoziții hipoalergenice de 
parfumare.

Ce include Colecţia Aloe Vera?
Colecția Vera Aloe include 5 produse, patru dintre acestea au fost concepute pentru îngrijirea 
complexă a feței, acestea fiind: Spuma pentru curățarea feței, Masca peel-off pentru față, 
Tonicul pentru față şi Gelul-cremă pentru față, iar un produs este destinat îngrijirii corpului-
Emulsia pentru igiena intimă. 

De ce este aloe vera atât de valoroasă?
Pulpa de aloe vera constă, în mare parte, din apă, dar conține, de asemenea, vitamine, enzime, 
minerale (calciu, crom, cupru, seleniu, magneziu, mangan, potasiu, sodiu și zinc), care sunt 
benefice pentru piele, precum și zaharuri și aminoacizi, care influențează favorabil aspectul şi 
buna condiție a pielii. Proprietățile prețioase ale aloei vera sunt cunoscute și folosite de secole. 
Aloe vera funcționează pe mai multe niveluri. Aceasta calmează iritațiile, la nivel local elimină 
iritațiile pielii, reduce roşeața, ajută la regenerarea țesuturilor şi accelerează formarea celulelor 
noi ale pielii. În plus, aceasta hidratează, catifelează şi acționează impotriva radicalilor liberi. 
Face pielea mai elastică.

De ce sunt 4 produse pentru faţă ȋn Colecţia Aloe Vera?
Produsele pentru îngrijirea feței din colecția Aloe Vera oferă o îngrijire complexă a tenului. Sunt 
4 paşi pentru o îngrijire corespunzătoare. Mai întâi, curăță fața cu Spuma pentru curățarea 
feței. Dacă ai un ten normal, mixt sau gras, foloseşte, de două ori pe săptămână,    Masca peel-
off pentru față. După aceea restabileşte-i pH-ul corespunzător cu Tonicul pentru față, care 
îndepărtează, de asemenea, resturile măştii. La sfârşit, aplică Gelul-cremă pentru față, care 
furnizează pielii ingredientele active.
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Ce funcții are Spuma Aloe Vera pentru curățarea feței ?
Cea mai importantă funcție a Spumei  Aloe Vera pentru curățarea feței este de a curăța 
eficient pielea de impurități, excesul de sebum şi make-up. Produsul vine cu o pompă de 
comodă de spumare, care asigură  aplicarea igienică.

Ce este sebumul, excesul căruia este îndepărtat de acest produs cosmetic?
Sebumul este o componentă esențială a filmului hidrolipidic, situat în epidermă. Acesta 
hrănește pielea capului și a corpului şi le protejează de factorii externi. Această substanță 
conferă strălucire pielii și este prezentă în cea mai mare cantitate la persoanele cu tenul gras și 
mixt. 

Care este efectul Spumei Aloe Vera pentru curățarea feței?
Spuma este un preparat hipoalergenic, cu o formulă extrem de delicată, bazată pe 
proprietățile calmante ale aloei vera. Aceasta curăță eficient pielea, calmează iritațiile, susține 
reînnoirea epidermei, nu supra-usucă pielea şi nu produce usturimi. După aplicarea Spumei 
Aloe Vera pentru curățarea feței, pielea devine curată, proaspătă, hidratată, odihnită, mată și 
gata pentru continuarea tratamentelor ulterioare de îngrijire şi înfrumusețare.

Pentru ce tip de ten este destinată Spuma Aloe Vera pentru curățarea feței?
Spuma Aloe Vera pentru curățarea feței este destinată pentru orice tip de ten, inclusiv pentru 
tenul sensibil.

Cum se utilizează Spuma Aloe Vera pentru curățarea feței?
Aplicaţi o cantitate mică de spumă pe faţă, gât şi decolteu, evitând zona ochilor. Masaţi, apoi 
clătiţi bine cu apă caldă.

Cât de des trebuie utilizată Spuma Aloe Vera pentru curățarea feței?
Produsul este recomandat pentru utilizarea zilnică.

SPUMĂ PENTRU CURĂŢAREA FEŢEI
CURĂŢĂ FAŢA FĂRĂ IRITAŢII! 
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MASCA PEEL-OFF ALOE VERA 
PENTRU FAŢĂ

PIELE PROFUND PURIFICATĂ ŞI CATIFELATĂ - IMEDIAT!

Ce este Masca peel-off Aloe Vera pentru faţă și pentru ce este destinată?
Masca peel-off Aloe Vera pentru faţă, cu o formulă de gel, se încheagă pe față, creând un 
strat transparent, pe care puteți  să îl luați ușor de pe piele, după câteva minute. Produsul 
exfoliază perfect și delicat celulele moarte ale pielii, îndepărtează impuritățile și curăță 
porii, reduce excesul de sebum. Rezultatul este o piele curățată și cu o netezime plăcută.

Ce ingrediente active conține formula produsului?
Masca peel-off Aloe Vera pentru faţă conține extract de aloe vera, care este bogat ȋn vitamine 
şi minerale, extract de iasomie, care calmează perfect iritaţiile, precum şi extracte de lemn 
dulce şi din scoarţa copacului african Enantia Clorantha, care reglează secreţia de sebum.

Cum se utilizează Masca peel-off  pentru față din colecția Aloe Vera?
Înainte de utilizarea măștii, curățați-vă tenul cu Spuma Aloe Vera pentru curățarea feței. După 
aceea, aplicaţi un strat subţire pe faţă, evitând zonele ochilor, buzelor şi linia părului. Lăsaţi să 
se usuce bine (10-20 minute). La final, scoateţi cu atenţie masca de pe faţă şi eliminaţi resturile 
cu un Tonicul pentru față din aceeaşi colecție Aloe Vera. 

Cât de des trebuie utilizat acest produs?
utilizaţi Masca peel-off Aloe Vera pentru faţă de două ori pe săptămână.
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Care este funcția Tonicului pentru față din colecția Aloe Vera?
Cea mai importantă funcție a Tonicului Aloe Vera pentru față este de a restabili 
nivelul adecvat al pH-ului pielii, care este adesea modificat de produsele de curățare 
a feței și de produsele make-up. Cu Tonicul Aloe Vera restabilim funcția de protecție 
a pielii.

 De ce este atât de important să păstrăm pH-ul corespunzător pentru piele?
Menținerea pH-ului corespunzător pentru piele ajută funcția de apărare a acesteia. 
Produsele cu care ne spălăm pe față sau cu care eliminăm machiajul modifică 
frecvent pH-ul tenului. Tonicul Aloe Vera restabilește pH-ul fiziologic al pielii.

Cum funcționează Tonicul Aloe Vera pentru față?
Hipoalergenic și fără alcool, Tonicul are un pH ușor acid. Datorită pH-ului acid, tenul 
este protejat ȋmpotriva ciupercilor și bacteriilor, care contribuie la dezvoltarea bolilor 
dermatologice. Tonicul pentru față conține, ȋn plus, extract de aloe vera și ingrediente 
care calmează iritațiile: extract de iasomie, bisabolol și pantenol, precum și un complex de 
hidratare.Tonicul miroase frumos și nu lasă pielea lipicioasă, oferă o senzație de prospețime și 
confort.

Pentru ce tip de ten este destinat Tonicul Aloe Vera pentru față?
Produsul este destinat pentru orice tip de ten, inclusiv pentru tenul sensibil.

Cât de des trebuie utilizat Tonicul Aloe Vera pentru față?
Produsul este conceput pentru utilizarea zilnică. Cu pulverizatorul său, aplicarea Tonicului 
este foarte igienică. După curățarea feței, gâtului și decolteului cu Spuma Aloe Vera pentru 
curățarea feței, ȋnchideți ochii și pulverizați tonicul pe față. După aceea, folosind vârfurile 
degetelor, tamponați ușor fața cu o dischetă demachiantă, evitând zona ochilor. nu clătiți. 
Acum, pielea este perfect pregătită să primească ingredientele active ale Gelului-cremă pentru 
față din colecția Aloe Vera. Puteți folosi Tonicul, de asemenea, pentru a elimina reziduurile 
Maștii peel-off.

TONIC ALOE VERA PENTRU FAŢĂ
RESTABILEŞTE ECHILIBRUL PIELII, O VEI SIMŢI ODIHNITĂ 

ŞI PROASPĂTĂ!
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Care este funcția Gelului-cremă pentru față din colecția Aloe Vera?
Gelul-cremă hipoalergenic Aloe Vera pentru față are o textură mai ușoară decât cremele 
tradiționale pentru față. Se absoarbe rapid și nu lasă un film uleios pe piele. Acest produs 
oferă tenului un aspect proaspăt și sănătos, precum și o îngrijire corespunzătoare. 

Ce ingrediente active conține formula produsului?
Gelul-cremă Aloe Vera pentru față a fost conceput pe bază de suc de aloe vera, care calmează 
şi hidratează intens. O combinație unică de extract de caise şi vitamina E neutralizează 
radicalii liberi, iar untul de shea reface bariera protectoare a epidermei. În plus, provitamina 
B5 calmează iritațiile, iar extractul de piersici furnizează nutrienți pielii. Gelul-cremă Aloe Vera 
pentru față conține şi filtre uV.

Pentru ce tip de ten este destinat  Gelul-cremă pentru față din colecția Aloe Vera?
Produsul este potrivit pentru toate tipurile de ten, inclusiv pentru cel sensibil. Formula sa 
delicată, calmant-hidratantă, îl recomandă pentru tenul uscat și normal, iar datorită texturii 
light, produsul este, de asemenea, potrivit pentru tenul mixt sau gras.

Cum se utilizează Gelul-cremă pentru față din colecția Aloe Vera?
Aplicaţi o cantitate mică de gel-cremă pe faţă, gât şi decolteu. Lăsaţi să se absoarbă. Înainte 
de a aplica gelul-cremă, va recomandăm utilizarea Tonicului Aloe Vera pentru față, cu același 
parfum plăcut, care va restabili pH-ul fiziologic al pielii. Repetați procedura în fiecare zi.

GEL-CREMĂ PENTRU FAŢĂ
PIELE INTENS HIDRATATĂ 

pentru 24 de ore!
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Care este funcția Emulsiei pentru igiena intimă din colecția Aloe Vera?
Emulsia pentru igiena intimă spală și restabilește pH-ul fiziologic al zonei intime. Delicata 
zonă intimă necesită utilizarea de produse cosmetice speciale, care restabilesc pH-ul 
ușor acid și consolidează bariera naturală de protecție. Dacă este utilizată în mod regulat, 
Emulsia pentru igiena intimă din colecția Aloe Vera, datorită ingredientelor conținute 
în formulă, asigură o igienă adecvată și o îngrijire a zonei intime, precum și reducerea 
riscului apariției infecțiilor.

Cum funcționează Emulsiei pentru igiena intimă din colecția Aloe Vera? 
Emulsia Aloe Vera pentru igiena intimă  are o formulă extrem de ușoară, hipoalergenică, 
dezvoltată pe bază de ingrediente delicate de spălare, precum și pe aloe vera certificată, 
cu proprietăţi calmante și hidratante. Conține prebiotice benefice - Xilitol și Lactitol - care 
stimulează dezvoltarea florei bacteriene normale, precum și acid lactic, care restabilește 
pH-ul fiziologic al zonei intime. Formula a fost îmbogățită cu extract de merișoare, care are 
proprietăți antibacteriene și anti-inflamatoare, protejând astfel împotriva infecțiilor tractului 
urinar. Miroase frumos și oferă o senzație de prospețime și confort, pentru o lungă perioadă de 
timp.

Cui îi este destinată Emulsiei pentru igiena intimă din colecția Aloe Vera?
Emulsia Aloe Vera pentru igiena intimă  a fost concepută sub supravegherea unui medic 
ginecolog și este potrivită pentru pielea zonei intime. Datorită formulei hipoalergenice, 
delicate, aceasta este, de asemenea, recomandată pentru femeile gravide, după naștere sau 
adolescente.

Cum şi cât de des trebuie utilizată Emulsia Aloe Vera pentru igiena intimă?
Produsul este destinat pentru igiena zilnică. Aplicaţi o cantitate mică de loţiune ȋn mână 
şi spălaţi părţile intime. După aceea clătiţi cu apă caldă. Doar pentru uz extern. un flacon 
cu pompiţă asigură aplicarea igienică.

EMULSIE PENTRU IGIENA INTIMĂ
CONFORT ŞI PROSPEŢIME!
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