
פוראור ברייט - ג׳ל לצחצוח שיניים

לשמירה על בריאות החניכיים וחלל הפה
ג’ל לצחצוח שיניים מבוסס על ג’ל אלו ורה המיוצר בטכנולוגיה בלעדית. מכיל 

גם פרופוליס, שילוב המעניק ל”פוראור ברייט” תכונות אנטי-בקטריאליות ואנטי-
דלקתיות המאפשרות שמירה על בריאות החניכיים וחלל הפה. מגוון רחב של 
צרכנים, ביניהם אנשי מקצוע ורופאי שיניים ציינו ש”פוראור ברייט” היא אחת 

ממשחות השיניים האפקטיביות ביותר בשוק כיום. פוראור ברייט מאפשרת שימוש 
של כל בני המשפחה וטעמה הוא טעם מנטה טבעי.

מרגיע דלקות פה וחניכיים בעזרת תכונתו האנטי-בקטריאלית	 
נלחמת בפלאק	 
מבריקה את השיניים ומחזירה את הצבע המקורי 	 
אינה מכילה פלואוריד	 
תחושת רעננות בפה לאורך כל היום	 
חסכונית במיוחד	 
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אלו היט לושן 
אידיאלי להרגעת שרירים תפוסים בכל חלקי הגוף

מרגיע ומשחרר את השרירים לאחר מאמץ ספורטיבי או עבודה מאומצת תוך כדי 	 
ריכוך העור 

שילוב של ג'ל אלו ורה מוגן פטנטים בצירוף שמן אקליפטוס ומנטה  	 
כושר החדירה של האלו ורה לתוך העור מאפשר להשפעות המרגיעות של אלו היט 	 

להגיע לעומק השרירים ולפעול להפחתת העומס שנוצר לאחר אימון ספורטיבי או 
עבודה קשה במיוחד

בעל pH מאוזן וחומרי סיכה לעיסוי קל ומרגיע	 
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דאודורנט אלו אור שילד  
טבעי , חסכוני ואינו מכתים את הבגדים

90 גרם – חסכוני ביותר, בעל ריח נקי ונעים  ואינו מכתים את הבגדים 	 

ללא אלכוהול ומלחי האלומיניום רכיבים הידועים כמזיקים 	 

הודות לתכולת האלו ורה הגבוהה שבו , ניתן לשימוש ומריחה  מיד לאחר הגילוח או 	 
הסרת השיער בשעווה ללא חשש מגירויים

אהוב על כל בני המשפחה - נשים גברים ובני נוער כאחד 	 
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פוראור אלו סקראב 
פילינג טבעי לפנים ולגוף

חווית רחצה מפנקת ויסודית	 

רכיבים טבעיים - צירוף  מיוחד של ג’ל אלו ורה בטכנולוגיה בלעדית עם  כדוריות 	 
זעירות  משמן חוחובה הטהור. מסייע לתהליך ההתחדשות המיוחד של העור

עדין וטוב לשימוש יומיומי אך גם יעיל מספיק כדי לנקות את הפסולת המצטברת 	 
בנקבוביות העור העדינות 

לשימוש לעור הפנים ולכל הגוף, תוך קרצוף עדין של פסולת ותאי עור מתים 	 
הגורמים למראה עייף של העור
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פוראור אלו ליפס מק״ט - 55
שפתון מיוחד -   בתיק, בארנק ובכל מקום ומשמש גם כמקלון עזרה ראשונה

תכונותיו המרגיעות של צמח האלו ורה יחד עם שמן חוחובה ודונג , רכיבים מעולים  
להגנה על השפתיים מפני נזקי השמש והרוח. מרכך ומרגיע שפתיים יבשות 

וסדוקות. הגנתו טובה גם בתנאי מזג אויר קיצוניים ביותר והיתרונות אינם נגמרים 
כאן. אם אתם עוסקים בסקי, או משתזפים בשמש או מבלים בפיקניק על שפת 

הים, החזיקו “אלו ליפס” בהישג יד. מוצר אידיאלי “במקרי חרום” כמו עקיצות, או 
פציעות וכוויות קלות. ממדיו הקומפקטיים מאפשרים אחסנה בתיק או בערכת 

עזרה ראשונה.
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הבטחת האיכות הגבוהה ביותר
100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

בריא, חסכוני ואפקטיבי

חדשערכת

Every Day


