
DR ORGANICS HUDVÅRD MED ALOE VERA

FÖRSTA HJÄLPEN MOT SOLBRÄNNA!
Aloe veras läkande egenskaper har varit kända sedan antiken och den är utomordentligt 
lämplig för användning i hudvårdsprodukter. Dr Organic har en komplett hudvårdsserie 
med den effektiva ingrediensen!

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.

För mer info, produktprover och högupplösta bilder, kontakta press@biofood.se.

FÖRETAGET DR ORGANIC
Dr Organics produkter innehåller naturliga ingredienser varav minst 70 procent är ekologiska. Varje ingrediens är noggrant 
testad för att hålla Dr Organics strikta krav. Produkterna är fria från mineraloljor, GMO, parabener, sodium lauryl sulphate 
(SLS) och artificiella färgämnen. 

VISSTE DU ATT...
… flera vetenskapliga studier visar att en regelbunden användning av aloe vera, när den appliceras 
lokalt, lindrar brännskador, solbränna, inflammatoriska hudsjukdomar, irritation och sår?
… bladen på växten består av 99,3 procent vatten och 0,7 procent av enzymer, vitaminer, mineraler 
och aminosyror?
… aloe vera-gel har fuktande, mjukgörande, lugnande och reparerande egenskaper på huden och 
dess pH-värde är nästan identiskt med den i huden?
… 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 huden och stimulera kollagenet.
… aloe vera ger också ett naturligt solskydd, och är känd för sin förmåga att hjälpa till att reparera 
och lugna huden efter överexponering av solen? Aloe vera bidrar också till att minska effekterna av 
ultraviolett ljus genom att stärka hudens immunförsvar och skydda cellerna fria radikaler och från de 
skadliga effekterna av UVB-strålning.

Dr Organic har flera effektiva 
hudvårdsprodukter med aloe 
vera, perfekta för sommarens 
utevistelse. I sortimentet hittar du 
alltifrån återfuktande ansiktskräm, 
kroppslotion och svalkande gel 
till helt nya reseförpackningar. 
Dr Organic finns i välsorterad 
hälsofackhandel och online.


