
ALOE VERA SUPER ZESTAW
Niemiecka jakość LR Health & Beauty Systems

I. Aloe Vera   83%   Emergency  
Spray (150ml)

Dzięki  skojarzonemu  działaniu  miąższu
aloesowego  z  jedenastoma  ziołami
leczniczymi,  alantoiną  i  propolisem,  Aloe
Vera Emergency Spray bywa równie chętnie
używany do  pielęgnacji  cery,  skóry całego
ciała,  włosów jak i  jako preparat  pierwszej
pomocy.  Zawsze  pod  ręką,  zawsze
niezawodny,  gotów  do  działania  -
niezależnie  od  tego,  czy  będzie  to  drobne
oparzenie  w  kuchni,  czy  zacięcie  przy
goleniu,  czy  też  jakaś  drobna  dziecięca
kontuzja przyniesiona wśród łez z podwórka.
Warto  go  zabrać  na  wakacje  i  inne
wyjazdy,  gdyż  jego  łagodzące  działanie
przyda się na pewno po zbyt słonecznym dniu, albo kiedy pokłują nas komary. Aloe Vera Emergency Spray ma zarówno
działanie  łagodzące  i  kojące,  jak i nawilżające  oraz stymulujące  regenerację  tkanek.  Potrafi  niezwykle  sprawnie i  szybko
penetrować  zarówno  tkanki  skóry  właściwej,  jak  i  te  położone  głębiej,  przy  czym  działanie  to  nie  narusza  żadnej  z
biologicznych równowag skóry.
Stosowany dodatkowo przed sesją tonizacji sprawia, że składniki tonera o wiele sprawniej docierają do miejsca akcji. Sam
miąższ aloesowy działa również regulująco na procesy metaboliczne, zachodzące pod skórą. Aloe Vera Emergency Spray
doskonale  się  sprawdza  w  infekcjach  gardła  oraz jamy  ustnej.  Wystarczy  przepłukać  nim  gardło,  by  ból  podczas
przeziębienia zniknął. Wszelkie owrzodzenia jamy ustnej pod wpływem kojących czynników sprayu błyskawicznie ustępują.
Uwaga! Jeśli  używamy Aloe Vera  Emergency Spray jako preparatu pierwszej  pomocy,  rany zanieczyszczone np. ziemią
należy uprzednio dokładnie przemyć!

Właściwości i zastosowanie: 
* Wspaniale łagodzi, koi ból i nawilża skórę 
* Błyskawicznie likwiduje pieczenie i świąd (np. po ukłuciach owadów) 
* Wspomaga regenerację skóry oraz procesy gojenia 
* Działa bakteriostatycznie i przeciwgrzybiczno, także w infekcjach gardła i jamy ustnej
* Znakomity, naturalny płyn na porost włosów

Główne składniki:
naturalnie stabilizowany miąższ Aloe vera (83%), alantoina, roztwór kitu pszczelego oraz: 
rumianek - łagodzi podrażnienia i stany zapalne, 
eukaliptus - działa bakteriostatycznie, 
imbir - wspomaga oczyszczanie, 
passiflora - działa przeciwzapalnie, 
szałwia - znana z działania ściągającego i łagodzącego, 
tymianek - zapobiega stanom zapalnym, infekcjom bakteryjnym i grzybiczym, 
krwawnik pospolity - przyspiesza procesy gojenia, 
nagietek - sprzyja oczyszczaniu skóry, łagodzi, 
mniszek lekarski – pomaga w problemach skórnych (np. trądzik, łuszczyca)
czerwone drzewo sandałowe - działa antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo, antyseptycznie i przeciwzapalnie
ogórecznik -  zalecany  jest  do  pielęgnacji  cery  wrażliwej,  dojrzałej  i  suchej;  ma  działanie  ujędrniające,
(przeciwzmarszczkowe),  a  także  lekko złuszczające;  znajduje  zastosowanie  w leczeniu  dolegliwości  skórnych  –  trądziku,
łojotokowego zapalenia skóry, oparzeń słonecznych.

II. Aloe Vera   90%   Koncentrat (100ml)  

Aloe Vera Koncentrat - jest to czysty miąższ z aloesu (90%) osadzony na lekkim nośniku żelowym. 
Wnika w  głąb  tkanek  odżywiając  je,  nawilżając  i łagodząc  podrażnienia.  Działa  bakteriobójczo,  grzybobójczo  i
przeciwzapalnie, dzięki działaniu znieczulającemu usuwa ból i swędzenie.



Przyspiesza usuwanie martwych komórek skóry, uaktywnia odnawianie się tkanki skórnej, utrzymuje odpowiedni dla zdrowej
skóry odczyn pH, zmniejsza obrzęki wszelkiego rodzaju.
Aloe Vera Koncentrat  często używany jest pod opatrunki, na różnego rodzaju podrażnienia, opuchlizny, oparzenia, drobne
skaleczenia i otarcia, ukąszenia owadów, stany zapalne skóry, mięśni, ścięgien, stawów oraz bóle reumatyczne - wszędzie tam,
gdzie  wymagane  jest  przedłużone  w czasie  działanie  miąższu  aloesowego  na  tkanki.  Jest  chętnie  używana  przez  osoby
cierpiące z powodu trądziku młodzieńczego.
Dzięki właściwościom  adhezyjnym  koncentrat  doskonale  nadaje  się  do  stosowania  na wilgotne  błony  śluzowe  (np.  w
przypadku stanów zapalnych dziąseł i jamy ustnej), do nosa, a także miejscowo w przypadku podrażnień lub odparzeń okolic
narządów płciowych i odbytu.
Jest całkowicie  absorbowany  przez  skórę,  posiada  silne  właściwości  penetrujące  i  powinien  być  stosowany  na  dobrze
oczyszczoną skórę!
Przeznaczenie:
Tam, gdzie potrzebne jest delikatne, lecz skuteczne kojenie,
Koncentrat staje się naszym sprzymierzeńcem, a czasem nawet - wybawieniem od drobnych, ale dokuczliwych dolegliwości.
Dzięki naturalnym, znieczulającym właściwościom miąższu aloesowego, znosi świąd, pieczenie i pomaga lżej przejść przez
pierwszy, bolesny okres gojenia drobnych uszkodzeń skóry, np. zacięć lub oparzeń. 
Doskonale się wchłania i nie zawiera żadnych substancji oleistych.
Ma jak  najbardziej  właściwy  dla  skóry,  lekko  kwaśny  odczyn,  dzięki  czemu  działa  nie  tylko  łagodząco,  lecz  również
bakteriostatycznie. 
Świetnie "trzyma się" wilgotnych śluzówek, działa ściągająco i przeciwgrzybiczo.
Może być  używany  jako  zupełnie  osobny  produkt  pielęgnacyjny,  ale  również  jako  "podkład"  pod  inne  specyfiki,  gdyż
wybitnie poprawia ich wchłanianie przez skórę. 
Właściwości: 
- błyskawicznie łagodzi świąd, pieczenie (np. po ukłuciach owadów), 
- doskonale się wchłania i nie zawiera żadnych substancji oleistych,
- przyspiesza procesy gojenia i regeneracji skóry,
- niezastąpiona przy oparzeniach np. słonecznych,
- skraca czas trwania podrażnienia i stanu zapalnego skóry,
- koi przykre objawy uczuleń,
- naturalnie nawilża naskórek,
- znakomicie również wpływa na gojenie śluzówek,
- działa bakteriostatycznie i przeciwgrzybiczo.

Sposób użycia: Nanieść dowolną ilość Koncentratu na dokładnie umytą skórę. Delikatnie masując ułatwić wchłanianie. Jeśli
to konieczne,  czynności te powtórzyć.

III. Aloe Vera   79%   Krem z Propolisem (100 ml)  

Bogaty  krem pielęgnacyjny o  silnym  działaniu  bakteriobójczym  i  regenerującym  zawierającym  propolis  –  kit  pszczeli.

Idealny krem pielęgnacyjny również na zimne dni. 

• Działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo 

• Działa ściągająco i kojąco, zwłaszcza na skórę wrażliwą 

• Usprawnia procesy gojenia, zapobiega zakażeniom

Sposób użycia: stosować rano i wieczorem lub w razie potrzeby. Nakładać na oczyszczoną skórę, lekko wmasować. 

Krem jest zalecany:  do pielęgnacji mocno nadwyrężonej cery suchej (nawilża rozluźnia i uspakaja naskórek), do leczenia ran,

do zmiękczenia zrogowaciałej skóry (suchych łokci, stwardniałego naskórka pięt), odpowiedni również do masażu.

SUBSTANCJE CZYNNE: aloes (79%), propolis, alantoina, witamina E.

Twój kompletny zestaw do pielęgnacji 3 produkty:

01 | ALOE VERA KREM Z PROPOLISEM, 100 ml 75,90 zł

02 | ALOE VERA KONCENTRAT, 100 ml 59,90 zł
03 | ALOE VERA EMERGENCY SPRAY w poręcznej butelce o pojemności 150 ml (dostępny tylko w AV Box) 
39,50 zł
ALOE VERA BOX (20050)  cena za zestaw 155,00 zł

O inne zdrowe produkty zapytaj! Zapraszam...
Kontakt: Artur Manios Partner LR tel. 882-148-998, email: manios.artur@gmail.com


