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Aloe Vera Lube kojąco-łagodzący żel intymny z aloesem
150ml
 

Cena: 28,80 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 150

Producent Lovely Lovers

Opis produktu
 

Kojąco-łagodzący żel intymny na bazie wody

Wydajny, nieplamiący i jedwabiście gładki żel nawilżający. Zapewnia optymalny poślizg zapobiegając otarciom i podrażnieniom. Dzięki
zawartości ekstraktu z aloesu wyróżnia się działaniem kojącym. Poprzez odpowiednie nawilżenie zwiększa odczuwanie doznań przez
obojga partnerów. Idealny w przypadku problemu suchości miejsc intymnych. Ponadto obniża ryzyko infekcji oraz działa
przeciwzapalnie. Jest bardzo delikatny, a jednocześnie charakteryzuje się wysoką wydajnością. Już niewielka ilość pozwoli zapomnieć o
problemie suchości wrażliwych miejsc intymnych.

MiastoKobiet mówi o LL ALOE VERA Lube

W walentynkowym numerze prestiżowego magazynu MiastoKobiet w dziale "Rozkosz dla dwojga: DELIKATNE NAWILŻENIE" można
przeczytać o LOVELY LOVERS ALOE VERA Lube. 

Co daje ekstrakt z aloesu?

Najnowsze badania potwierdziły zbawienne działanie ekstraktu z aloesu, ponieważ zawiera on całą gamę składników mineralnych m.in.:
wapń, sód, żelazo, potas, chrom, magnez, mangan, miedź oraz cynk. Ponadto zawiera witaminy A, B1, B2, B5, B12, C i E.

Dzięki temu ALOE VERA Lube działa:
- przeciwbólowo (naturalny kwas salicylowy, mleczan magnezowy)
- przeciwzapalnie (kampesterol, bradykinaza)
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- przeciwbakteryjnie (fenole, kwas cynamonowy, lupeol, związki siarkowe)
- przyspiesza proces gojenia się ran zewnętrznych oraz wewnętrznych
- wzmacnia naturalne mechanizmy ochronne organizmu
- pobudza wzrost i naprawę skóry
- działa nawilżająco-regenerująco na skórę
- pomaga w walce z trądzikiem

Ze względu wszystkie wyżej wymienione zalety to właśnie miąższ aloesu został dodany do delikatnego i głęboko nawilżającego żelu
intymnego ALOE VERA Lube.

W czym sprawdza się najlepiej?

Lovely Lovers ALOE VERA  Lube jest formułą stworzoną z myślą o wszystkich dbających o nawilżenie oraz ochronę delikatnej skóry w
trakcie zbliżeń. Można jednak wskazać kilka głównych zastosowań żelu, które wyróżniają go spośród innych produktów:

• KOI PODRAŻNIENIA ekstrakt z aloesu jest idealny w przypadku podrażnień stref intymnych, które już miały miejsce oraz prewencyjnie.
Od teraz zapomnisz o nieprzyjemnym pieczeniu "po"
• DŁUGA GRA WSTĘPNA dzięki wyjątkowej wydajność idealnie nadaje się do długich i namiętnych pieszczot
• MASAŻ INTYMNY dzięki przebadanej i bezpiecznej formule bogatej w wyciąg z aloesu żel jest polecany do masażu stref intymnych,
ponieważ zawarty aloes działa kojąco na skórę

Marka LOVELY LOVERS zajęła zaszczytne 1 miejsce w ogólnopolskim plebiscycie LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014. Jest to
konsumencki projekt, który każdego roku wyłania najbardziej popularne, nowe i innowacyjne marki w swoich kategoriach. LOVELY
LOVERS może się poszczycić wygraną w kategorii: "preparaty intymne".

BESTSELLER wśród żeli intymnych!

Produkt LOVELY LOVERS ALOE VERA Lube jest najchętniej wybieranym żelem intymnym w swojej kategorii. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie setki zadowolonych  klientów. Dlatego ALOE VERA Lube został oznaczony certyfikatem "Nr 1 sprzedaży" w kategorii: żele
nawilżające > łagodzący na bazie wody. Zasłużył na to miano, dzięki najwyższej sprzedaży oraz pochlebnym opiniom kupujących. 

Wybierając LOVELY LOVERS masz pewność, że produkt jest:

• oparty na unikalnym i przebadanym składzie opracowanym przez najlepszych technologów
• testowany dermatologicznie i bezpieczny dla zdrowia
• skuteczny co potwierdza LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014!
• najwyższej jakości co potwierdza zwycięstwo w ZŁOTEJ SIÓDEMCE branży kosmetycznej 2015
• zarejestrowany w CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
• wytwarzany według farmaceutycznego standardu GMP (ang. Good Manufacturing Practice)
• sprawdzony przez tysiące zadowolonych klientów

MOC NAWILŻANIA

ALOE VERA Lube jest jednym z kilku żeli intymnych marki LOVELY LOVERS polecanych w kwietniowym wydaniu magazynu SHAPE
(04/2014) w artykule "WIĘCEJ PRZYJEMNOŚCI". 

Lubrykant na bazie wody

Żel intymny ALOE VERA Lube został stworzony na bazie wody. Skutkuje to pełnym bezpieczeństwem dla skóry, nie wywołując uczuleń.
Ponadto nie pozostawia plam oraz może być stosowany z prezerwatywami oraz akcesoriami erotycznymi.
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SPOSÓB UŻYCIA: Przekręcić pompkę do pozycji OPEN. Nanieść pożądana ilość żelu na miejsca intymne. Czynność tą można powtarzać
wielokrotnie. Żel może być stosowany z prezerwatywą oraz z akcesoriami.

NOWA PERŁOWA SERIA = Farmaceutyczna butelka

Najnowszą edycję produktów LOVELY LOVERS wyróżniają specjalne perłowe butelki z certyfikatem ISO 9001, ISO 15378 i ISO 15593.
Dzięki temu spełniają one wyśrubowane normy opakowań produktów leczniczych i Dobrej Praktyk Wytwarzania (GMP).

Zalety zastosowanego perłowego materiału PET:
• grube ścianki odpowiadają za odpowiednią temperaturę produktu wewnątrz (latem ograniczają nagrzewanie masy, a zimą zapobiegają
nadmiernemu wychłodzeniu)
• perłowa powłoka odbija promienie UV,
• odporny na mechaniczne uszkodzenia.

Gwarantuje to wymaganą stabilizację produktu i składników aktywnych w nim zawartych. Dodatkowo dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości precyzyjnego dozownika można dokładnie dozować ilość żelu. Pompka ma funkcję OPEN/CLOSE zapobiegającą
przypadkowemu wylaniu się zawartości.

LOVELY LOVERS – the Art of Love

Marka LOVELY LOVERS jest efektem pracy specjalistów z całej Europy. Technolodzy za cel postawili sobie stworzenie unikalnych i
skutecznych formuł w przystępnej cenie. Dzięki temu powstała linia kosmetyków i suplementów diety dla wymagających odbiorców
ceniących sobie najwyższą jakość życia intymnego. Wszystkie produkty są przetestowane dermatologicznie, wyprodukowane wedle
farmaceutycznych norm GMP (ang. Good Manufacturing Practice) oraz zarejestrowane w KSIoK (Krajowy System Informowania o
Kosmetykach) / CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) / GIS (Główny Inspektorat Sanitarny). Najwyższe standardy kontroli nad
jakością i pochodzeniem surowców dają konsumentom pewność najwyższej jakości produktu i skuteczności potwierdzonej testami i
opiniami zadowolonych Klientów. Potwierdza to przyznana marce LOVELY LOVERS nagroda za zajęcie 1 miejsca w plebiscycie LAUR
KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014 w kategorii "preparaty intymne" oraz wygrana w ZŁOTEJ SIÓDEMCE branży kosmetycznej 2015.

Potwierdzają to przyznane nagrody:

1-sze miejsce w plebiscycie LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU 2014 w kategorii "preparaty intymne",
CERTYFIKAT nr LO 02/04/2014 dla LOVELY LOVERS
wygrana w ZŁOTEJ SIÓDEMCE Branży kosmetycznej 2015.
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