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อโลเวรา เจล ผสมวิตามินบี 3 และ วิตามินอี

“ปกปองผิวจากการถูกทำลาย ชวยบำรุงผิวพรรณ เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว”

ในคนที่มีป�ญหาผิวเสีย ผิวแห�งกร�าน หมองคล้ำจากแดด 
คนที่ต�องทายารักษาสิว มักพบป�ญหาในเร�่องผิวหน�าแห�ง 
ลอกเป�นข�ยจนบางครั้งอาจรู�สึกแสบหน�า เพราะเป�น
ผลข�างเคียงจากการใช�ทายารักษาสิว ที่มักจะทำให�ผิว
ขาดความชุ�มชื้น

วุ�นจากใบว�านหางจระเข�ใช�กันมานานแต�ดั้งเดิม 1 เมื่อเอามา
ทาบนผิวที่มีบาดแผลช�วยเยียวยาลดอาการแสบร�อน 2 
ในวงการเวชสำอางจ�งนำประโยชน�ของว�านหางจระเข�ที่มีฤทธิ์
การต�านอักเสบ 3 มาช�วยฟ��นฟ�ผิวหลังจากโดนแดด 4

อโลร�า พลัส เป�นเจลสีเข�ยวใสซึมซับเข�าสู�ผิวได�เร็ว ไม�ทำให�
ผิวมัน ผลิตจากว�านหางจระเข�ที่ได�ใบรับรองออร�แกนิค
มีความบร�สุทธิ์สูง 5 มั่นใจได�ว�าสะอาดและปลอดภัย 
โดยไม�ก�อให�เกิดการระคายเคือง

เนื้อเจลมีส�วนประกอบของ Niacinamide หร�อ ว�ตามินบี 3 
มีคุณสมบัติช�วยผลัดเซลล�ผิวที่เสื่อมสภาพ ทำให�ผิวแลดู
กระจ�างใสและสม่ำเสมอ  ลดการผลิตเม็ดสี 6-7 ลดเลือน
จ�ดด�างดำหร�อลดรอยสิวที่เคยเป�น 8-9 ช�วยบำรุงผิวได�ถึง
ผิวชั้นในโดยไม�ทิ�งความมันไว� 9

อโลร�า พลัส เพ��มประสิทธิภาพด�วยคุณสมบัติพ�เศษอีกขั้น
ของว�ตามินอี ช�วยต�อต�านการเกิดอนุมูลอิสระ 10 จากแสงแดด
อันเป�นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให�เกิดการสร�างเม็ดสีใน
ผิวหนังมากกว�าปกติ

อโลร�า พลัส ไร�การแต�งสีสังเคราะห�เพราะเป�นสีเข�ยวธรรมชาติ
จากคลอโรฟ�ลที่ช�วยฟ��นสภาพผิวหลังออกแดด 11 
คลอโรฟ�ลยังมีคุณสมบัติที่ลดการสะสมของแบคทีเร�ย 12 
ซึ่งเป�นสาเหตุของการเกิดสิว จ�งทำให�ช�วยเติมเต็ม
ความสมบูรณ�แบบอย�างเหนือชั้นให�กับเจล Aloera Plus


