Första hjälpen mot solbränna. Lata dagar på stranden oj, vad vi längtar, men
ta det varsamt i solen. Det är lätt att bli lite rödrosig och bränna huden så att
den blir stram, varm och känslig. Dr Organics kroppsserie med Aloe Vera är
bästa hjälpen vid solbränna.
Aloe Veras läkande egenskaper har varit kända sedan antiken och är utomordentligt lämplig för användning i
hudvårdsprodukter. Bladen på den kaktusliknande växten innehåller ämnen som lugnar känslig och torr hud,
förstärker cellförnyelsen, förbättra hudens struktur och elasticitet så att huden blir fastare och smidigare.
Dr Organic har tagit fram en hel serie med den läkande växten, produkter som bygger upp huden både före
och efter solning. Dr Organic säljs i hälsofackhandeln.
Visste du att…
… bladen på Aloe Vera växten består av 99,3 % vatten och 0,7 % av enzymer, vitaminer, mineraler och aminosyror?
… Aloe Vera gel har fuktande, mjukgörande, lugnande och reparerande egenskaper på huden och att dess
pH-värde är nästan identisk med den i huden?
… flera vetenskapliga studier visar att en regelbunden användning av växten, när den appliceras lokalt, lindrar brännskador, solbränna, inflammatoriska hudsjukdomar, irritation och sår?
… fuktkräm med Aloe Vera är särskilt lämpligt för torr, uttorkad och mogen hy? Dessutom visar Aloe ha effekt
på rynkor tack vare dess förmåga att penetrera in i huden och stimulerar kollagenet.
… Aloe har också ett naturligt solskydd, är känd för sin förmåga att hjälpa till att reparera och lugna huden
efter överexponering av solen? Aloe bidrar också till att minska effekterna av ultraviolett ljus genom att stärka
hudens immunsvar och skydda cellerna fria radikaler och från de skadliga effekterna av UVB-strålning.

Effektiva hudprodukter:
Organic Aloe Vera Concentrated Cream - En naturligt lugnande, återfuktande och vårdande
kräm där Aloe Vera kombineras med sötmandel-, apelsin-, mandarin- och citronolja.
Krämen är lättabsorberande och hjälper till att skydda och reparera torrhet som orsakas av exponering för väder och vind, ca 120 kr.
Organisk Aloe Vera Skin Lotion - En återfuktande lotion baserad på ekologisk Aloe
Vera berikat med kakao- och sheasmör, oliv- och solrosolja, irländsk mossa, lakrits
och vitamin E. En lugnande och reparativ fuktkräm lämplig för torr, irriterad, skadad och solbränd hud, ca 109 kr.

Organisk Aloe Vera Gel - Det här är en all over-kroppsbehandling som omedelbart
kyler och lugnar huden och ger effektiv lindring av solbränna, hudirritationer,
insektsbett och klåda. Gelet bildar en skyddande barriär som hjälper till att behålla fukt, ca 95 kr.

Organic Aloe Vera Body Butter - En rikt återfuktande och lugnande kräm baserad på
ekologisk Aloe Vera i kombination med sheasmör, jojoba- och solrosolja och vitamin E. Den ger huden näring, elasticitet och mjukhet och bidrar till att bekämpa
torr hud. Passar alla hudtyper, ca 152 kr.

Organisk Aloe Vera Våtservetter - Mjukgörande och uppfriskande våtservetter baserade på naturlig Aloe Vera och en unik mild rengöringsformula som lugnar och
rengör huden samtidigt som den är återfuktande, ca 47 kr.

Organisk Aloe Vera Eye Gel - En lätt kylande ögongel baserad på ekologisk Aloe Vera,
hästkastanj, gurka, trollhassel, gotu kola, ringblomma, lakrits, ögontröst och pantenol som ger omedelbar fukt, förebygger linjer och reducerar mörka ringar runt
ögonen, ca 134 kr.

Organisk Aloe Vera Handtvätt - En flytande tvål baserad på ekologisk Aloe Vera som
avlägsnar skadliga bakterier, lämnar huden naturligt fräsch och kliniskt ren. Ger
händerna en omedelbar känsla av lugn och fukt, ca 82 kr.

I serien finns även hårprodukter, tandkräm, läppbalsam, tvål och deodorant. Alla produkter är fria från: parabener, SLS, artificiella
färger, dofter och andra petrokemiska tillsatser. Lämplig för vegetarianer.
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