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          CIAŁO Piel´gnacja skóry

Aloe Sunless Tanning Lotion
Aloe Sunless Tanning Lotion to lekka 

emulsja samoopalajàca na bazie 

Aloe vera, która pozwala ci cieszyç 

si´ bezpiecznà opaleniznà przez 

cały rok bez szkodliwych skutków 

działania słonecznych promieni UV! Im 

cz´Êciej nakładasz samoopalacz, tym 

gł´bsza staje si´ twoja opalenizna. 

Kiedy uzyskasz jej po˝àdany odcieƒ, 

zmniejsz cz´stotliwoÊç aplikacji. 

Specjalna receptura Aloe 

Sunless Tanning Lotion, łàczàca 

mià˝sz aloesowy z substancjami 

nawil˝ajàcymi, piel´gnuje twojà 

skór´ przez cały rok. Teraz mo˝esz 

uzyskaç naturalnà, równomiernà 

opalenizn´ bez koniecznoÊci 

polegania na Matce Naturze!

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice 

(Stabilized Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s 

officinal stabilisé), Water (Aqua), 

Dihydroxyacetone, Glycerin, Methyl 

Gluceth-20, C12-15 Alkyl Benzoate, 

Cyclotetrasiloxane, Halianthus Annuus 

(Sunflower) Seed Oil, Ethoxydiglycol, 

Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-

75 Stearate, Ceteth-20, Steareth-20, 

Polysorbate 60, Cyclopentasiloxane, 

PEG/PPG- 18/18 Dimethicone, 

Xanthan Gum, Methylparaben, 

Diazolidinyl Urea, Propylparaben, 

Disodium EDTA, Fragrance (Parfum).

OPAKOWANIE: 118 ml

SPOSÓB U˚yCIA:

Dla uzyskania najlepszego efektu, 

wykàpaç si´ lub wziàç prysznic 

bezpoÊrednio przed nało˝eniem Aloe 

Sunless Tanning Lotion. Samoopalacz 

nakładaç cienkà, równomiernà 

warstwà. Na kolana, łokcie i kostki 

nakładaç w mniejszej iloÊci. Ponawiaç 

aplikacj´ co 4-5 godzin do czasu 

uzyskania po˝àdanego odcienia 

opalenizny. Od razu po nało˝eniu 

Sunless Tanning Lotion dokładnie umyç 

r´ce. Unikaç kontaktu z ubraniem 

i meblami do całkowitego wyschni´cia 

skóry. Nakładaç co jeden dzieƒ lub co 

dwa dni (lub w zale˝noÊci od potrzeb), 

aby zachowaç odcieƒ opalenizny. 

(Uwaga: produkt NIE zawiera filtrów 

przeciwsłonecznych)

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

Aby uzyskaç równomiernà opalenizn´ 

warto wykonaç delikatny peeling skóry 

przed nało˝eniem Aloe Sunless Tanning 

Lotion, a nast´pnie nało˝yç swój 

ulubiony nawil˝ajàcy krem Forever. 

Odczekaç około 15 minut a˝ krem 

si´ wchłonie i nało˝yç samoopalacz 

zgodnie z instrukcjà powy˝ej. 

Odczekaç do wyschni´cia, około 20 

minut. Je˝eli nakładasz samoopalacz 

bezpoÊrednio dłoƒmi, umyj je od razu 

po aplikacji lub natrzyj Êwie˝ym sokiem 

z cytryny, by uniknàç przebarwieƒ.

Kod:  239

•  Nie zostawia smug

•  Aloes zapewnia dodatkowe 
nawil˝enie

•  Ponawiaj aplikacj´ dla 
pogł´bienia opalenizny




