
BOROTVÁLKOZÓ KOZME-

TIKUMOK Aloe verával

Az aloe verát tartalmazó borotválkozó termékcsalád 

puhaságot, simaságot és nedvességet ad a bőrnek és 

garantálja a bőrirritáció megszűnését borotválkozás 

után. Ezek a termékek egy egyedülálló összetevőt 

tartalmaznak az allatonint, amely – amellett, hogy 

regeneráló hatású – a bőrsérülések gyógyításában is 

segítséget nyújt.



BOROTVÁLKOZÓ KRÉM
Aloe verával és allatoninnal

Védő és jól kenhető borotválkozó krém a kényelmes, sima és gyors borotválkozásért. 
Az összetevői a búzacsíra kivonat, a sör (bor) élesztő, a hialuronsav és a panthenol 

segítik regenerálódni és védelmező lipid réteggel vonják be a sérült bőrt.
Ezek hatékonyan enyhítik a viszkető és irritált bőrt.

Ez a borotválkozó krém annak összetevői és fi nom friss illata révén férfi ak és nők 
számára egyaránt használható.

Tartalma: 200 ml 
Ajánlott eladási ár: 1 795,- Ft

Az aloe vera
 a belső használatának előnyein túl, nagyra értékelik annak kiváló bőrgyógyászati hatásait is. Az 
adaptogén funkciók minden bőrtípus igényeit kielégítik. Az aloe vera támogatja a sejtmegújítási 
folyamatokat, a sejtek regenerálódását, begyógyítja a sebeket, vérzés összehúzó tulajdonsága 

révén megakadályozza a hegek képződését. Az aloe vera kiváló a pattanások és a hasonló 
bőrgyógyászati problémák kezelésére. Az aloe vera kenő és antioxidáns hatású (megszünteti 

a szabadgyök képződést). Az Essens borotválkozási kozmetikumaiban található aloe vera 
Mexikóból származik, ökológiai ültetvényekről.

Az allatonin
támogatja a szövetek regenerációs folyamatait és gyakran használják értékes 

kozmetikai és gyógyászati hatásai miatt. Az allatonin gyakori összetevője 
pattanás elleni krémeknek, tisztító és nyugtató elixíreknek, bőrregeneráló 
krémeknek, tusfürdőknek és samponoknak. Sőt, az allatonint használják 

sebgyógyításhoz, bőrgyulladások és törések kezelésére alkalmazott 
gyógyszerekben, belsőleg a nyálkahártya, a garat és a gyomor 

kezelésére. Az allatonin rendszeres eleme szájápolási 
termékeknek (különösen a fogágy betegségek)

BOROTVÁLKOZÁS UTÁNI BALZSAM
Aloe verával, allatoninnal és shea vajjal

A jól kenhető és nyugtató hatású borotválkozás utáni balzsam 
kellemes fás-fűszeres illatú, tökéletesen megnyugtatja és megvédi 
a frissen borotvált bőrt. Shea vajat tartalmaz, mely különösen 
gazdag komplex és előnyös telítetlen zsírsavakban. Ezek a zsírsavak 
könnyen felszívódnak a bőrben és kivételesen jól kötik meg a vizet 
(olajozottabb bőr). A shea vaj védi a bőrt a káros időjárási hatásoktól, 
javítja a bőr rugalmasságát és lelassítja annak öregedési folyamatát. 
Gyulladáscsökkentő és gyógyító hatása van, A,D,E,F vitaminokat 
tartalmaz és támogatja a bőr természetes immunitását. Ez a 
borotválkozás utáni balzsam különösen érzékeny bőrű férfi ak számára 
ajánlott.

Tartalma: 100 ml 
Ajánlott eladási ár: 1 795,- Ft

www.essensworld.com

BOROTVÁLKOZÓ KRÉM
Aloe verával és allatoninnal


