
ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКЦІЇ
ALOE VIA НАБІР „МОЇ ЩАСЛИВІ МОМЕНТИ“

* Примітка: Використовуйте тестер, що міститься в набірі ALOE VIA "Мої щасливі моменти" тільки для презентації! Для продажу використовуйте продукт за вищевказаним артикулом.

втирати 
легкими 
масажними 
рухами

втирати 
легкими 
масажними 
рухами

Зображення 
продукту

Найменування / 
Артикул Застосування Властивості Рекомендована продукція

Aloe Vera  
М'яке крем-мило

 
20611

Aloe Vera  
Пілінг для 
обличчя

 
20673

Aloe Vera 
Спрей "Швидка 

допомога"
 

20600*

Aloe Vera 
Зволожуючий 

гель-концентрат
 

20601

Aloe Vera  
Захисний крем з 

прополісом
 

20602

• З ефективними зволожуючими 
компонентами, не пересушує 
шкіру навіть при частому 
використанні

• Має тривалий приємний аромат
• Економічна багаторазова 

упоковка з дозатором
• Особливо ніжна текстура,  

підходить для всієї родини

• Делікатно та ефективно видаляє 
ороговілий шар клітин, 
підходить для чутливої шкіри

• Робить шкіру сяючою, приємною 
на дотик

• Сприяє кращому кровообігу у 
клітинах  шкіри і оптимально 
готує її до подальшого догляду

Заспокоює шкіру

Інтенсивне зволоження

Перешкоджає втраті вологи у 
клітинах шкіри

Все для щоденної гігієни та свіжості

Все для оновлення та сяючого вигляду 
шкіри

Ваша швидка допомога в будь-якій 
ситуації• Створює на шкірі захисну плівку

• Охолоджує і заспокоює
• Підтримує процес регенерації 

клітин 

• Оптимальний догляд за особливо 
сухими ділянками шкіри

• 90% чистового гелю Aloe Vera - 
найвища концентрація у складі

• Чудово підходить для 
охолодження шкіри (наприклад, 
після шкідливого впливу 
сонячного проміння)

• Ідеальний захист для чутливих 
зон шкіри (наприклад: руки, 
гомілки та лікті)

• Підтримує природний захисний 
бар'єр шкіри

• Натуральний екстракт 
бджолиного воску у складі

• Практичний Aloe Vera Шампунь для 
волосся та тіла 2-в-1 (20633)

• Aloe Vera Освіжаюча зубна паста-гель 
для щоденного гігієни порожнини рота 
(20690)

Вигідніше всі 3 продукти у привабливому 
наборі Aloe Vera Набір для щоденного 
догляду (20709)

• Aloe Vera Освіжаючий крем-гель для 
щоденної свіжості (20679)

• Aloe Vera Зволожуюча експрес-маска для 
обличчя для додаткового зволоження 
(20689)

Вигідно всі 3 продукти у привабливому 
наборі Aloe Via Набір „Свіжість“ (20719)

Рекомендація:
придбайте всі 3 продукти за спеціальною 
ціною у зручному наборі  Aloe Vera Бокс 
(20650)



ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКЦІЇ
ALOE VIA НАБІР „МОЇ ЩАСЛИВІ МОМЕНТИ“

Зображення 
продукту

Найменування / 
Артикул Застосування Властивості Рекомендована продукція

Aloe Vera 
Активізуючий 
денний крем

 
20674

Aloe Vera 
Освіжаючий 

крем-гель 

20679

Aloe Vera 
Розслаблюючий 
Термолосьйон 

 
20603 

Aloe Vera 
Освіжаюча зубна 

паста-гель

20690

• Ідеальний догляд для сухої шкіри 
обличчя

• Зволожує шкіру та робить її більш 
еластичною

• Ідеально підходить у якості 
основи під макіяж

• Ефект свіжості
• Ідеальний догляд за 

комбінованою шкірою
• Інтенсивне зволоження
• Швидко поглинається шкірою

• З приємним зігріваючим ефектом
• Сприяє  кращому кровообігу  і 

розслабленню втомлених м'язів
• Ідеально підходить для 

розслаблюючого масажу

• Ретельне і ніжне очищення для 
зубів і ясен

• Має приємний та освіжаючий 
смак

• М'який смак - чудово підходить 
для всієї родини

Комплексний догляд для красивої та 
сяючої шкіри

Все для зволоження сухої шкіри

Ідеальний догляд для втомлених м'язів і 
суглобів

Aloe Vera Зволожуючий бальзам для губ 
- дбайливий догляд та захист для ніжної 
шкіри

нанесіть на 
праву руку

нанесіть на 
шкіру лівої 
руки

• Aloe Vera Регенеруючий нічний крем для 
додаткового догляду, коли ви відпочиваєте 
( 20675)

• Aloe Vera Поживний крем для повік - 
ефективний догляд за чутливою шкірою 
навколо очей (20677)

Рекомендація:
придбайте всі 3 продукти за спеціальною 
ціною у зручному наборі Aloe Vera Набір для 
догляду за шкірою обличчя (20707)

• Aloe Vera Пілінг для обличчя - Для сяючої 
свіжої шкіри

• Aloe Vera Зволожуюча експрес-маска для 
обличчя - свіжість та зволоження Вашої 
шкіри (20689)

Рекомендація:
придбайте всі 3 продукти за спеціальною 
ціною у зручному наборі 
Aloe Via Набір „Свіжість“  (20719)

• Aloe Vera MSM гель для тіла - підтримує 
регенерацію у суглобах і м'язах (20604)

Рекомендація:
придбайте 2 продукти за спеціальною ціною 
у зручному наборі  Aloe Via Набір „Здоров'я“ 
(20718)

• Aloe Vera Зволожуючий бальзам для губ - 
дбайливий догляд та захист (20676)

 Рекомендація:
придбайте продукти за спеціальною ціною 
у зручному наборі  Aloe Vera Набір для 
здорової усмішки (20705)
*До набору входять:
Aloe Vera Освіжаюча зубна паста-гель - 2 шт.
Aloe Vera Зволожуючий бальзам для губ - 1 шт.


