
OP BASIS VAN ALOË VERA, FRISSE GEUR, 
OPTIMALE BESCHERMING

ZACHT VOOR DE HUID
Waar je ook bent, wat je ook doet en hoe warm het ook is, 

Aloe Ever-Shield biedt uitkomst. De verzorgende deodorant 

heeft een frisse geur, is zacht voor de huid en biedt je de hele 

dag bescherming. 

DE HELE DAG EEN FRIS GEVOEL
De deodorant voelt prettig aan op de huid en laat geen 

vlekken achter op je kleding. De geur is mild en subtiel  

en is geschikt voor hem en haar. Een sollicitatiegesprek,  

een eerste date of zomerhitte? Wat de dag ook brengt,  

op Aloe Ever-Shield kun je vertrouwen!

• Voor hem en haar

• Zuinig in gebruik

• Subtiele geur 

• Geen vlekken op kleding

• Inhoud: 92 gram

MILDE SAMENSTELLING
Aloe Ever-Shield is verrijkt met aloë vera en is vrij van 

aluminiumzouten of alcohol. Door de milde samenstelling 

kan de stick gebruikt worden na het scheren en is deze ook 

geschikt voor de gevoelige huid. 

ZONDER ALCOHOL EN 
ALUMINIUMZOUTEN

•   Vrij van alcohol en 
aluminiumzouten

•  Comfort en effectieve 
bescherming 

•  Geschikt voor de  
gevoelige huid 
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VOOR WIE IS HET? 
Dit is een product voor iedereen die er zeker van wil zijn dat hij/

zij de hele dag fris ruikt. Het is een milde deodorant en daarom 

ook geschikt voor mensen met een gevoelige huid. Door de 

subtiele geur is de deodorant prettig voor mannen en vrouwen. 

Aloe Ever-Shield is niet geschikt voor mensen die op zoek zijn 

naar een product om overmatig transpireren tegen te gaan. 

Ingrediënten: Propylene Glycol, Aqua, Sodium Stearate, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Triclosan, Citric Acid, Ascorbic Acid, 

Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 

3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Butylphenyl 

Methylpropional, Geraniol, Citronellol, Benzyl Cinnamate, 

Alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol, Limonene, Amyl Cinnamal, 

Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate

OVER DE FORMULE
• Aloë vera: hydrateert, verzacht, is verzorgend. 

•  Vrij van alcohol: dit vinden mensen met een tere huid 

vaak prettig. 

•  Vrij van aluminiumzouten: aluminiumzouten staan ter discussie 

omdat het irritatie zou veroorzaken. Daarom zullen veel 

mensen het prettig vinden om te horen dat Aloe Ever-Shield 

geen aluminiumzouten bevat. 

Mooie combinatie met:

Aloe Lips (22)

Forever Bright Toothgel (28) 

Aloe Shave (515)

OVER TRANSPIRATIE
We zweten allemaal. Gemiddeld 0,5 tot 1 liter per dag. Hoeveel 

je precies zweet verschilt per persoon en is afhankelijk van 

de omstandigheden waarin je verkeert. Tijdens het sporten 

zweet je uiteraard meer dan wanneer je rustig op de bank zit. 

Transpireren is belangrijk voor het regelen van een normale 

lichaamstemperatuur. Je lichaam raakt zo warmte kwijt. Zweet 

verdampt op de huid waardoor het lichaam kan afkoelen. 

Zweten is dus nuttig, maar een zweetgeur of zweetplekken 

zijn natuurlijk niet gewenst. Daarom is een milde, effectieve 

deodorant belangrijk.

HOE ZWEET ONTSTAAT
Zweet wordt door klieren in het lichaam geproduceerd: de 

eccriene klieren en de apocriene klieren. De eccriene klieren 

zitten over het hele lichaam. Als je het warm hebt, gaan ze aan 

het werk. Er ontstaat dan transpiratievocht op de huid. Hierdoor 

koelt je lichaam af. Het vocht is kleur- en geurloos. De geur die 

zweet soms geeft, komt door de apocriene zweetklieren. Als dit 

zweet in aanraking komt met bacteriën op de huid, ontstaat er 

een geur. 

OKSELS
Bepaalde delen op je lichaam hebben een hogere pH-waarde en 

zijn vochtiger dan de rest van de huid. Door de verhoogde pH-

waarde is de samenstelling van bacteriën op de huid anders en 

groeien deze beter. Een voorbeeld zijn de oksels, daar zweten 

we meer dan op andere plekken. Vandaar dat je zweet eerder 

ruikt onder de oksels dan op andere plekken. Forever Ever-

Shield biedt gelukkig uitkomst. 

GEBRUIK
Elke ochtend op een droge huid aanbrengen. Naar wens 

herhalen gedurende de dag. Dankzij de praktische vorm van de 

stick is Aloe Ever-Shield eenvoudig aan te brengen en ontstaan 

er geen vlekken op kleding. 

Goed om te weten:

• Productnummer: 67

• IASC logo

• Glutenvrij

• Halal, Vegan

GEUR
De deodorant heeft een milde, frisse geur die prettig is voor 

mannen en vrouwen. De geur is niet overheersend en kan prima 

gecombineerd worden met een parfum of eau de toilette. 

WAT KAN IK ZEGGEN OVER HET PRODUCT?
Aloe Ever-Shield valt onder cosmetische producten. Je kunt 

vertellen over de eigenschappen van het product en vertellen 

over de samenstelling. 

WAT KAN IK NIET ZEGGEN?
Je mag niet beweren dat Aloe Ever-Shield  

transpiratie voorkomt. Ook kan je niet zeggen  

dat de deodorant huidaandoeningen  

(zoals overmatig transpireren) geneest,  

verlicht of vermindert. 

Aloe Ever-Shield 
Achtergrond
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