Herbal Aloé

Cabelo Brilhante. Pele Radiante.
DISPONÍVEL EXCLUSIVAMENTE
ATRAVÉS DO SEU

DISTRIBUIDOR
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Nutrição Exterior
Transforme a sua rotina diária com a linha Herbal Aloé –
seis produtos especialmente concebidos para o deixar
radiante da cabeça aos pés. Com ingredientes botânicos e
sem parabenos, nem sulfatos, é uma linha suficientemente
suave para ser utilizada por todos, todos os dias!

PORQUE PRECISA DESTES PRODUTOS?
Usada diariamente, a linha Herbal Aloé ajuda a manter a pele limpa e
hidratada, deixando-a com um suave aroma. Ajuda a manter o cabelo
brilhante e, por não conter parabenos nem sulfatos, é uma linha que se
adequa a toda a família.
MODO DE EMPREGO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Suficientemente suave para ser utilizada por todas as pessoas, todos os dias.
Consulte a informação de cada produto para ver o seu modo de emprego.
Para otimizar os resultados use o Champô e o Amaciador em conjunto.

• Produtos Sem Parabenos.
• Sem Sulfatos, limpeza suave à base de plantas, que limpa a pele sem
remover os seus óleos essenciais.
• Champô e amaciador que fortificam e preservam a cor do cabelo.

O seu Distribuidor Independente Herbalife é:

• Utilizados em conjunto, o Champô e o Amaciador reduzem a quebra do
cabelo, fortalecendo-o.
• Aroma fresco e suave, com toques refrescantes de

e

• Como ingredientes principais contêm azeite, a nutritiva manteiga de karité
e o suavizante aloé vera.
• A Loção de Mãos e Corpo e o Gel Suavizante hidratam a pele, deixando-a
macia e suave.
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Nutrição Exterior
CHAMPÔ FORTIFICANTE

AMACIADOR FORTIFICANTE
Transforme o seu cabelo com este
amaciador que o fortalece, deixando-o
macio e mais sedoso, após apenas uma
lavagem. Fórmula que preserva a cor
do cabelo.

Transforme o seu cabelo com este champô
que o fortalece, deixando-o macio e
mais sedoso, após apenas uma lavagem.
Fórmula que preserva a cor do cabelo.

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS

• Deixa o cabelo 10 vezes mais forte após
apenas uma lavagem*

• Fortalece os fios de cabelo, deixando-os
com um aspeto mais macio e sedoso,
após apenas uma lavagem*

• Reduz a quebra do cabelo em 90%
• A proteína de trigo hidrolisada ajuda a
proteger, reparar e fortalecer o cabelo*

• Contém proteína de trigo

• Fórmula que preserva a cor do cabelo

• Fórmula que preserva a cor do cabelo

MODO DE EMPREGO

MODO DE EMPREGO

Aplicar, ensaboar e enxaguar. Para melhores
resultados aplique de seguida o Amaciador
Fortificante Herbal Aloé.

Aplicar e massajar o cabelo. Deixar atuar
durante 3 minutos. Enxaguar abundantemente.

GEL DE BANHO PARA MÃOS E CORPO

SABONETE BANHO E CORPO

Limpeza suave à base de plantas que
ajuda a limpar e hidratar a pele.

Limpe e hidrate a pele com este
sabonete de aroma fresco.

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS

• Limpeza suave à base de plantas que
limpa a pele sem remover os seus
óleos essenciais

• Limpa suavemente sem retirar à pele
os seus óleos essenciais
• Com uma fórmula que contém aloé
vera, azeite e vitamina A, C e E, para
nutrir a pele

MODO DE EMPREGO

• Aroma fresco e suave

Usar diariamente no banho. Usar durante
o dia para lavar as mãos. Para otimizar os
resultados, aplique de seguida a Loção
para Mãos e Corpo.

LOÇÃO PARA MÃOS E CORPO
Mantém e prolonga a hidratação.

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS
• Hidrata a pele. Clinicamente
comprovado.

MODO DE EMPREGO
Suficientemente suave para uso diário.

GEL SUAVIZANTE
Hidrate e suavize a pele com este
suave gel de aloé vera. Ajuda a aliviar
a sensação de pele seca.

PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS

• Hidratação todo o dia

• Deixa a pele mais macia e suave

• O aloé vera e a manteiga de karité
africana são absorvidos rapidamente,
deixando a pele macia e suave

• Rico em aloé vera e ingredientes
botânicos suavizantes que hidratam
e amaciam a pele
• Fórmula sem fragrâncias

MODO DE EMPREGO
Aplicar diariamente conforme necessário.

MODO DE EMPREGO
Aplicar diariamente conforme necessário.

* Quando utilizado em conjunto com o Amaciador Fortificante num cabelo não tratado. Resultados baseados em estudos sobre a quebra e fortalecimento do cabelo. Valores médios obtidos através de um Teste de Escovagem de Cabelos realizado por um
laboratório de investigação independente em cabelos ‘danificados’. Foi comparado o número de fibras de cabelo partidas num cabelo não tratado, antes e após a aplicação do Champô Fortificante e do Amaciador Fortificante Herbal Aloé.
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