Higiena na co dzieƒ

Forever Sun Lips™
• SPF 30
• Szerokie spektrum – ochrona UVA i UVB
• Nawil˝ajàcy olejek z nasion jojoby i kojàcy aloe vera
• Kojàce, mi´towe uczucie
Słoƒce, wiatr i zimno mogà dawaç si´ we znaki delikatnej skórze ust, przez co b´dzie ona
pop´kana, obolała, podra˝niona i sucha. Ochrona ust przed negatywnymi czynnikami jest
równie wa˝na, jak ogólna ochrona skóry, jednak cz´sto je pomijamy, koncentrujàc si´ tylko na
nawil˝aniu twarzy i ciała. Forever Sun Lips™ to kojàcy balsam do ust, który pomaga chroniç
delikatnà skór´ warg przed słoƒcem i wiatrem, jednoczeÊnie oferujàc mi´towe uczucie
chłodzenia i orzeêwienia!
Warto pami´taç, ˝e oparzenia słoneczne gro˝à nie tylko latem, ale przez cały rok. Co wi´cej,
mroêna, sucha zima mo˝e sprawiç, ˝e skóra ust b´dzie w jeszcze gorszym stanie. Forever
Sun Lips™ o SPF30 i szerokim spektrum ochrony przeciwsłonecznej pomaga zapobiegaç
oparzeniom słonecznym oraz chroni zarówno przed promieniami UVA, jak i UVB. Stosowany
przed wyjÊciem na słoƒce i nakładany ponownie, gdy zajdzie potrzeba, Forever Sun Lips™
mo˝e pomóc uchroniç si´ przed szkodliwym działaniem słoƒca, a przy tym zawiera kojàce
substancje roÊlinne, by zmi´kczaç i wygładzaç podra˝nione, pop´kane usta.
Olejek z nasion jojoby jest dobrze znany ze swojego działania nawil˝ajàcego i mo˝e pomóc
zmi´kczyç skór´ ust, natomiast aloe vera naturalnie koi oraz zapewnia dodatkowe nawil˝enie.
Alantoina pomaga koiç wra˝liwà skór´, a naturalna mi´ta sprawia, ˝e Forever Sun Lips™
zapewnia uczucie chłodzenia, a tak˝e łagodzi wra˝enie podra˝nienia.
Forever Sun Lips™ pomaga przywróciç barier´ ochronnà, by czasowo chroniç i przynosiç
ulg´ pop´kanym ustom. Dzi´ki zawartoÊci kojàcych składników, które pomagajà chroniç
usta przed wysuszajàcym działaniem wiatru i zimna oraz koiç zaczerwienionà, obolałà
i podra˝nionà skór´, Forever Sun Lips™ jest doskonałym uzupełnieniem codziennej
piel´gnacji.
Składniki aktywne: Avobenzone, Homosalate,
Octisalate, Octocrylene, Petrolatum.
Pozostałe składniki: Glycine Soja (Soybean) Oil,
Ozokerite, Butyloctyl Salicylate, Flavor, Beeswax,
Ethylhexyl Hydroxystearate, Euphorbia Cerifera
(candelilla) Wax, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed
Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Menthol,
Menthyl Lactate, Aloe Barbadensis Leaf Extract,
Allantoin.
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OPAKOWANIE
4,25 g
SPOSÓB U˚YCIA
Nakładaç na usta przed wyjÊciem na
słoƒce lub zawsze, gdy usta
potrzebujà dodatkowego nawil˝enia.
Ponawiaç aplikacj´ w miar´ potrzeby.

