
Aloe-Jojoba Shampoo
Vaša rodina bude mať vlasy lesklé, hebké a 
poddajné vďaka pH-vyrovnanému zloženiu s 
čistým aloe vera. Stabilizovaný aloe vera gél je 
prospešný nielen pre vaše vlasy, ale aj vlasovú 
pokožku. Aloe-Jojoba Shampoo je vďaka svo-
jim vlastnostiam a zloženiu prírodnou alterna-
tívou iných šampónov a je vhodný na všetky 
typy vlasov. Aloe-Jojoba Shampoo pomáha 
udržiavať zdravie vlasov a vlasovej pokožky 
vďaka pôsobeniu enzýmov, ktoré odstraňujú 
odumreté bunky. 

Vďaka stabilizovanému aloe vera gélu má aj 
ďalšie vlastnosti:

• prostredníctvom aloe aminokyselín (totožné 
s aminokyselinami vo vlasových korienkoch) 
posilňuje korienky 

• zásobuje vlasy saponínmi a prírodnými zlož-
kami, ktoré im dodávajú silu a hustotu

Ďalšou dôležitou zložkou šampónu je olej z 
jojobových semien, ktorý je skvelým lubri-
kantom, používaným v prípravkoch na vlasy 
už celé roky. Jojobový olej hydratuje vlasy i 
pokožku, spevňuje samotný vlas i končeky a 
zbavuje vlasy kožného tuku, ktorý ich zaťažu-
je. Vlasy sa potom ľahko rozčesávajú suché i 

mokré bez toho, aby zostali rozlietané. Aloe-
Jojoba Shampoo od Forever Living Products 
je jemný šampón, schopný čistiť aj tie naj-
mastnejšie vlasy. Pomáha odstraňovať lupiny, 
upokojuje vlasovú pokožku a zanecháva vlasy 
lesklé a ľahko tvarovateľné. 

Z L O Ž E N I E : 
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera 
Gel - 26,5% hmotnostných), Sodium C14-16 
Olefin Sulfonate, Water, Laurylamidopropyl 
Betaine, PEG-80 Sorbitan Laurate, Sodium 
Trideceth Sulfate, PEG-150 Distearate, 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Disodium 
Lauroamphodiacetate, Sodium Laureth-13 
Carboxylate, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Panthenol, Bis-PEG/
PPG-20/20 Dimethicone, Sodium Chloride, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Ascorbic Acid, Citric Acid, Fragnance. 

O B S A H : 
296 ml

N Á V O D :
Naneste na mokré vlasy a vmasírujte do pokož-
ky, kým nevytvoríte bohatú penu. Dôkladne 
opláchnite. Ak je to potrebné, postup zopakuj-
te. Potom vlasy znova starostlivo opláchnite, 

aby boli úplne čisté.

• jemný čistiaci šampón

• vhodný na všetky typy vlasov

• koncentrované, pH-vyrovnané zloženie 
(používajte v malom množstve)
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Osobná 
Starostlivosť


