
ESSENS Aloe Vera
Izzadásgátló

Tartalom: 45 g 
Deo Stick | 1570 Ft

Tartalom: 50 ml 
Deo Roll-On | 1190 Ft

• Izzadásgátló és dezodor egyben
• Csökkenti és szabályozza az izzadást
• Lehetővé teszi a bőr természetes légzését
• Hosszan tartóan semlegesíti a szagokat
• Nyugtatja az irritált bőrt az Aloe Vera 

tartalma miatt
• Nem tartalmaz Alumíniumot, Alumínium 

sóit és Parabéneket
• Nem hagy foltot a ruhán
• Alkalmas nőknek és férfiaknak egyaránt



Aloe vera
Az Aloe Vera kivonatot széles körben alkalmazzák a kozmetikai iparban antibakteriális 
és gyulladáscsökkentő hatása miatt. A kivonatban megtalálható poliszacharidok 
biztosítják a megfelelő sejt hidratációt és a kivonat aktív hatóanyagai gyorsabb 
regenerációt tesznek lehetővé. Az adaptogenikus karakterének köszönhetően, 
megfelel minden bőrtípusnak amit hidratál az antioxidáns tulajdonságai révén. 

Camellia Sinensis
A Kinai tea (Camellia Sinensis) egy örökzöld növény a teák családjából. Ezt a növényt 
cserjeként termesztik vagy fa ültetvényeken trópusi vagy szubtrópusi területeket, 
különböző magasságokban szerte az egész világon. A  kinai teakivonatnak 
köszönhetően, széles körben alkalmazzák a kozmetikumokban, hogy megnyugtassa, 
pihentesse és hidratálja a bőrt. Ez a kínai tea növények közé tartozik, ami nagy 
mennyiségben tartalmaz polifenolokat, melyek egyfajta antioxidánsok, amik 
semlegesítik a káros anyagokat. 

ESSENS Aloe Vera Deo Stick UNISEX
A Deo izzadásgátlónk egy Unisex Stick, amely hatékony izzadásgátló és dezodor 
egyben. Hatékonyan és tartósan szabályozza az izzadást. Kellemes friss illata 
a tisztaság érzését kelti és alkalmas nők valamint férfiak számára egyaránt. 
Tartalma miatt, ami Aloe Vera és Camellia Sinensis kíméletes a bőrhöz így biztosítva 
a szükséges hidratálást. Könnyen alkalmazható, gyorsan szárad és nem hagy foltot 
a ruhán illetve a bőrön. A termék méretei tökéletes minden kézitáskába és könnyű 
elrejteni egy férfi táskában is, vagy akár az autó kesztyűtartójában. 

ESSENS Aloe Vera Deo Roll-On UNISEX
A golyós izzadásgátlónk a De Roll Unisex egy 24 órás aktív formulát tartalmaz, 
mely hatékonyan szabályozza az izzadást. A kellemes, frissítő illata a férfiak és nők 
számára egyaránt alkalmas. A felhordás után azonnal hosszan tartó frissesség és 
tisztaság érzést szavatol. Aloe Vera kivonatot tartalmaz, mely nyugtatja a bőrt és 
biztosítja a szükséges hidratálást. Könnyen alkalmazható, gyorsan szárad és nem 
hagy nyomot a ruhán illetve bőrön. A termék méretei tökéletes minden kézitáskába 
és könnyű elrejteni egy férfi táskában is, vagy akár az autó kesztyűtartójában. 


