ESSENS Aloe Vera
kατά την εφίδρωση
• αντιιδρωτικό και αποσμητικό σε ένα
• μειώνει και ρυθμίζει την υπερβολική
εφίδρωση
• επιτρέπει την φυσική αναπνοή του
δέρματος
• μακροπρόθεσμη εξουδετέρωση της οσμής
• καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα λόγω
της περιεκτικότητας της Αλόης
• χωρίς αλουμινίου, άλατα αργιλίου και
paraben
• δεν αφήνει λεκέδες στα ρούχα
• κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες

Περιεχόμενο: 45γρ.
Deo Stick | 5,40 €
Περιεχόμενο: 50 ml
Deo Roll-On | 4,10 €

Aloe Vera
Το εκχύλισμα της Aloe Vera χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία
καλλυντικών για την ισχυρή της αντιβακτηριακή και αντι-φλεγμονώδης
δράση. Οι πολυσακχαρίτες που περιέχονται στο εκχύλισμα εξασφαλίζουν την
επαρκή ενυδάτωση των κυττάρων και λόγω των δραστικών συστατικών του
εκχυλίσματος αυτου, τα οδηγεί σε ταχύτερη αποκατάστασή τους. Λόγω του
προσαρμογόνο χαρακτήρα του, είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος
και έχει ενυδατικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η Aloe Vera που περιέχεται
στο ESSENS αντιιδρωτικά προέρχεται από βιολογικές καλλιέργειες στο Μεξικό.
Camellia Sinensis
Το κινεζικό φυτό τσαγιού (Camellia sinensis) είναι ένα αειθαλές φυτό από την
οικογένεια των τσάϊ. Το φυτό καλλιεργείται σε θάμνοφυτείες ή σε δέντροφυτείες
στις τροπικές και στις υποτροπικές περιοχές σε διάφορα υψόμετρα σε όλο τον
κόσμο. Το εκχύλισμα του κινεζικό τσάι, λόγω των ευεργετικών επιδράσεών του,
χρησιμοποιείται ευρέως στα καλλυντικά, για να καταπραΰνει, να χαλαρώνει και να
ενυδατώνει το δέρμα. Το κινέζικο τσάι ανήκει στα φυτά με υψηλή περιεκτικότητα
σε πολυφαινόλες, οι οποίες δρούν ως ένα φυσικό αντιοξειδωτικό, βοηθώντας στην
εξουδετέρωση επιβλαβών ουσιών.
ESSENS Aloe Vera Deo Stick UNISEX
Το αντιιδρωτικό Deo Stick Unisex Stick είναι ένα αποτελεσματικό αντιιδρωτικό
και αποσμητικό μαζί, που ρυθμίζει την εφίδρωση αποτελεσματικά και με διάρκεια.
Το ευχάριστα δροσερό άρωμα του προκαλεί μια αίσθηση καθαριότητας και είναι
κατάλληλο τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Λόγω της περιεκτικότητας
της Aloe Vera και του Camellia Sinensis το αντιιδρωτικό Deo Stick είναι απαλό για
το δέρμα και του παρέχει την αναγκαία ενυδάτωση. Εύκολο στη χρήση, στεγνώνει
γρήγορα και δεν αφήνει λεκέδες στα ρούχα ή στο δέρμα σας. Οι διαστάσεις του
προϊόντος είναι τέλειες για κάθε τσάντα, και είναι εύκολο να κρυφτεί σε κάθε
είδος τσάντας και στο ντουλαπάκι αυτοκινήτου.
ESSENS Aloe Vera Deo Roll-On UNISEX
Το αντιιδρωτικά Deo roll-on Unisex περιλαμβάνει μία 24-ωρη ενεργή φόρμουλα η
οποία ρυθμίζει την εφίδρωση αποτελεσματικά. Το πολύ ευχάριστο αναζωογονητικό
άρωμα είναι κατάλληλο τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Αμέσως
μετά την εφαρμογή, υπάρχει μια άμεση και διαρκείας αίσθηση φρεσκάδας και
καθαριότητας. Περιέχει εκχύλισμα της Aloe Vera, το οποίο καταπραΰνει το
ερεθισμένο δέρμα με την απαραίτητη ενυδάτωση του. Εύκολο στη χρήση, στεγνώνει
γρήγορα και δεν αφήνει λεκέδες στα ρούχα ή στο δέρμα σας. Οι διαστάσεις του
προϊόντος είναι τέλειες για κάθε τσάντα, και είναι εύκολο να κρυφτεί σε κάθε
είδος τσάντας και στο ντουλαπάκι αυτοκινήτου.

