GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK: WELLNESS
1. Terhes vagyok. Fogyaszthatom-e a Benevita termékeket?
Ha Ön terhes, konzultáljon orvosával a Benevita termékek fogyasztása előtt. Terhesség
alatt az egészséges étrend rendkívül fontos az anya és a baba megfelelő közérzetének
biztosítására. A Benevita termékek a legtöbb felnőtt számára biztonságosak és jótékony
hatásúak, terhes nők és kismamák azonban egyeztessenek egészségügyi
szakemberekkel a termékek fogyasztása előtt.
2. Fogyaszthatom-e a Benevita termékeket, ha beteg vagyok?
Ha Ön beteg vagy egészségügyi problémája merül fel, gyógyszert szed vagy korlátozni
kell az étrendjét, kérjük, konzultáljon egészségügyi szakemberrel a Benevita termékek
fogyasztása előtt, továbbá az étrend- vagy életmódváltást megelőzően.
3. Okoz-e a Benevita gyógyszerek közötti kölcsönhatást?
A Benevita termékek nem gyógyszerek, hanem étrend-kiegészítők, így nem
befolyásolják negatívan az Ön egészségét. Ha Ön azonban jelenleg orvosi felügyelet
mellett gyógyszert szed, javasoljuk, hogy konzultáljon egészségügyi szakemberrel a
Benevita termékek fogyasztása előtt.
Arra is ügyeljen a Benevita étrend-kiegészítők fogyasztásakor, hogy az FDA (amerikai
gyógyszer- és élelmiszerellenőrző hatóság) által ajánlott vitamin, ásványi anyag és
kalóriamennyiséget fogyassza a legelőnyösebb hatások elérése érdekében.
4. Fogyaszthatják-e gyermekek a Benevita termékeket?
Az ACN kifejezetten felnőttek részére fejlesztette ki a Benevita termékeket, ezért nem
javasoljuk, hogy azokat gyermekek fogyasszák.
5. Keverhetem vízzel és/vagy tejjel a Shake-it! elixírt?
A Shake-It! fogyasztását vízzel javasoljuk, de természetesen zsírszegény tejjel vagy
tejet helyettesítő termékekkel is keverheti, ha változatosabb ízekre vagy magasabb
tápértékre vágyna. Ügyeljen azonban az adagolásra, mert a kiegészítő összetevők
megnövelhetik az egyes adagok kalóriamennyiségét. Tekintse meg vaníliás Shake-It!
receptjeinket a Benevita weboldalán (www.benevita.eu), ahol arra is talál ötleteket, hogy
miként lehet még ízletesebbé és egészségesebbé varázsolni a shake italt!
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6. Adhatok-e a Shake-It! elixírhez gyümölcsöt vagy más összetevőket?
Gyümölcs vagy egyéb, egészséges összetevők hozzáadásával növelheti a Shake-It!
tápértékét. Ne feledje azonban, hogy a hozzáadott anyagok megnövelik az adagonkénti
kalóriamennyiséget. Az ACN a címkén található tájékoztatónak megfelelően alakítja ki a
Benevita Shake-It! italok optimális hatását.
7. Hol tárolhatom megfelelően a Shake-It! elixírt?
A Shake-It! italpor száraz, hűvös helyen tárolandó, szobahőmérsékleten, vagy az alatt.
Ne tegye a terméket nyirkos vagy napos helyre.
8. Hol tárolhatom megfelelően a kapszulákat?
A kapszulákat tárolja száraz, hűvös helyen, szobahőmérsékleten, vagy az alatt, vagy a
hűtőszekrényben. Ne tárolja az el nem fogyasztott kapszulákat olyan helyen, ahol
nedvesség vagy napfény éri azokat. A legbiztonságosabb tárolási mód az eredeti
doboz, szorosan lezárt kupakkal.
9. Mely kormányhatóság szabályzása érvényes a Benevita termékekre?
Az ACN alapelve, hogy egyéni és vállalati szinten megfeleljen minden vonatkozó
nemzetközi, szövetségi és helyi törvénynek és szabályzatnak. Minden európai ACN
terméket úgy gyártunk, címkézünk és importálunk, hogy az megfeleljen az Európai Unió
szabályzatának, valamint az illetékes hatóságok előírásainak minden olyan országban,
ahol termékeinket értékesítjük vagy forgalmazzuk.
10. Mikor járnak le a Benevita termékek?
A lejárat időpontját minden Benevita terméken feltüntetjük. Ezt követően nem tudjuk
garantálni a termékek hatékonyságát vagy az eredeti ízhatást. A szavatossági idő lejárta
után nem értékesíthetők a Benevita termékek. Javasoljuk, hogy a Független Vállalkozók
a lejárat napját megelőzően legalább egy hónappal értékesítsék a Benevita termékeket.

11. Mi a glükomannán?
A glükomannán az Amorphophallus konjac, avagy kígyópálma gyökeréből származó,
vízben oldódó, élelmi rost. A Benevita Súlykontroll Rendszer 3 g glükomannánt
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tartalmaz, amely a Japánban honos Amorphophallus konjac gyökér kivonata. A
glükomannán aktívan hozzájárul a természetes, progresszív testsúlycsökkentéshez
kalóriaszegény étrend fenntartása mellett.
12. Vegetáriánus vagyok. Mely Benevita termékeket fogyaszthatom?
Minden Benevita termék vegetáriánusok által is fogyasztható.
13. Mennyi vizet kell innom?
A Shake-it!, a Go! és a Recover! glükomannánt tartalmaz. Naponta legalább 2,25 liter
folyadék fogyasztását ajánljuk a termék hatásának elérése, a szervezet hidratálása és
az általános egészség biztosítása érdekében. Ez a mennyiség segít megőrizni a
szükséges vérmennyiséget és megelőzi a dehidratációt. Ügyeljen arra, hogy a
folyadékmennyiséget a nap során egyenletesen fogyassza, és egyszerre ne igyon túl
nagy mennyiséget.
14. Kell-e plusz vitamint fogyasztanom a program során?
A Benevita Shake-It! terméket úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen a
testtömegcsökkentést célzó, energiaszegény étrend során fogyasztott – napi egy vagy
több étkezést helyettesítő - élelmiszerekre vonatkozó EU előírásoknak. A
tápértékadatok és az összetevők teljes listája a Benevita weboldalon található.
15. Felléphetnek-e mellékhatások?
A termékek ugyan természetes összetevőkkel készülnek, a Benevita Súlykontroll
Rendszert ajánlatos a felhasználási útmutató szerint alkalmazni a komplikációk vagy
mellékhatások elkerülése érdekében.
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK: ALUMINÉ HAJÁPOLÁS
Szépségápolási szakértőink azért dolgoznak az ACN-nel közösen, hogy tapinthatóan puhává és csillogóvá
varázsolják az Ön haját. Az egyszerű útmutató segítségével Ön is maximálisan kihasználhatja az Aluminé
hajápolási készítmények előnyeit.

1. Hol gyártják az Aluminé termékeket?
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Minden Aluminé termék az Egyesült Államokban készül.
2. Ki használhatja az Aluminé hajápolási termékeket?
Hajápolási termékeink nők és férfiak részére készültek, és bárki használhatja, aki egészséges hajat
szeretne.
3. Milyen gyakran használjak sampont?
A látható és hosszan tartó eredmények érdekében javasoljuk a rendszeres használatot. A tápláló, hajat
kímélő növényi összetevőkből készült termékeink nem tartalmaznak ártalmas vegyi anyagokat és
naponta is használhatók, mert nem szárítják a fejbőrt.
4. Miért van szükség kondicionálóra?
A kondicionáló olyan a hajnak, mint a hidratáló a bőrnek, ezért a kondicionáló rendszeres használata a
haj hosszától vagy típusától függetlenül ajánlott. A tápláló összetevők erősítik a hajat, óvnak a
károsodástól (vegyi kezelés, környezeti tényezők és hajformáló termékek), és megakadályozzák, hogy a
haj töredezetté és szálkássá váljon. A kondicionáló puhává és egészségesen fénylővé varázsolja a hajat.
5. Hogyan használjam a kínai gyógynövényekből készült hajápoló termékeket?
A kínai gyógynövény élénkítő sampont gyengéden masszírozza a fejbőrbe, hagyja rajta két percig, majd
öblítse le. Ezt követően a kínai gyógynövényből készült élénkítő kondicionálót masszírozza a fejbőrbe,
hagyja rajta 3-5 percig, majd öblítse le. Végül használja az öblítést nem igénylő, kínai gyógynövény fejbőr
regeneráló szérumot naponta kétszer, reggel és este.
6. Hogyan hat a kínai gyógynövényből készült fejbőr regeneráló szérum?
A kínai gyógynövényből készült fejbőr regeneráló szérum kiegészítő tápanyagokkal látja el a hajat. A
hajkúra olyan koncentrált, aktív összetevőket tartalmaz, mint pl. vitaminok és antioxidánsok, amelyek
mélyen behatolnak a hajszálakba. A szérumot masszírozza a fejbőrbe naponta kétszer: reggel, majd
lefekvés előtt kb. 45 perccel. Az esti használatot követően a tápanyagok beszívódnak a fejbőrbe a
szervezet természetes regenerálódási folyamata során.
7. Használhatom-e csak önmagában a kínai gyógynövényből készült fejbőr regeneráló szérumot?
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A legjobb hatás érdekében javasoljuk mindhárom, kínai gyógynövényből készült regeneráló termék
használatát. A termékskála minden tagja olyan hatékony összetevőket tartalmaz, amelyek biztosítják az
erős és egészséges hajnövekedést.
8. Igaz-e, hogy rendszeresen kell váltogatnom a sampont, mert különben a hajam hozzászokik egy
adott samponhoz, amelynek így csökken a hatékonysága?
Ha mindig ugyanazt a sampont és kondicionálót használja, attól nem csökken vagy változik a
hatékonyság. Sőt, egy teljes hajápolási termékcsalád folyamatos használata idővel javítja a hajminőséget.
A haj típusa azonban életünk során megváltozhat különböző tényezők miatt (vegyi anyagok, klimatikus
viszonyok, hajformáló eszközök). Ebben az esetben szükség szerint váltani kell a hajápolási termékeket.
Az Aluminé teljes körű hajápolási termékskálát kínál minden hajtípusra.
9. Hogyan működik a goji bogyó hajszerkezet erősítő permet?
Ez a tápláló hajpakolás simítja és hidratálja a hajat, továbbá növeli a haj volumenét. A goji bogyóból
készült, rendkívül hatásos antioxidáns revitalizálja és táplálja a károsodott hajat. Alkalmazza az erősítő
permetet naponta vizes hajon, a sampon és a kondicionáló használatát követően. Ezután egyszerűen
fésülje és formázza frizuráját. Az erősítő permetet száraz hajra is felviheti.
10. Miért használjam a kagylóselyem volumennövelő hajformáló habot?
Az Aluminé kagylóselyem volumennövelő hajformáló hab növeli a haj volumenét és tapinthatóan puha
tartást biztosít. A tengeri algákból kinyert, növényi fehérjékben gazdag kagylóselyemből készült
hajformáló hab csillogóvá varázsolja a hajat. A termék bojtorjángyökeret is tartalmaz, amelyet már
évszázadok óta használnak Európában a hajszerkezet erősítésére. A rizsfehérje növeli minden egyes
hajszál átmérőjét, így a haj dúsabbá válik, a B7 vitamin pedig serkenti a hajnövekedést és a sejtfejlődést,
és jótékony hatást gyakorol a vékony szálú, száraz vagy töredezett hajra.
A sampon és a kondicionáló használatát követően fújjon 2-3 adag habot törülközőszáraz hajra, majd
szárítsa és formázza haját kedve szerint.
11. Miért jók a növényi olajak a hajamra?
A növényi olajak táplálják és óvják a hajat, növelik a hajszálak rugalmasságát, ugyanakkor csökkentik a
haj töredezettségét és szálkásságát.
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Az Aluminé portfólió minden egyes terméke növényekből és magokból nyert olajat tartalmaz. A
csúcstechnológiával kivont olajak könnyebbek és jobban beszívódnak. Ilyen növényi olaj például a
baobab, az argán és a makadámia olaj.
12. Biztonságosak-e az Aluminé termékek festett haj esetén?
Az Aluminé termékek növényi összetevői nem tartalmaznak koptató vegyi anyagokat. Szulfátmentes
termékeink megőrzik a haj színét, a gyengéden tisztító összetevők pedig puhítják és fényesítik a hajat, és
károsítás nélkül növelik a haj volumenét.
13. 100%-ban természetesek az Aluminé termékek?
Nem. Az Aluminé termékek alkotórészei növényi eredetűek, amelyeket organikus elemekkel gazdagítunk.
E csúcsminőségű termékek a tudomány és a természet legjavát ötvözik, amelyek kompromisszumoktól
mentesen garantálják a jó közérzetet.
14. Az Aluminé termékek 100%-ban növényi eredetűek. Mit jelent ez?
Az ACN és az Aluminé elkötelezett aziránt, hogy a termékeket állati összetevők nélkül alakítsa ki, és soha
nem teszteljük termékeinket állatokon.
15. Mik a parabének és miért érdemes kerülni a használatukat?
A parabéneket a kozmetikai iparban alkalmazzák a termékek tartósítása érdekében. Az a probléma
ezekkel az ösztrogénutánzó tartósítószerekkel, hogy beépülnek az emberi szervezetbe és egészségügyi
kockázatot hordoznak. Kutatások során előfordult, hogy rákbetegségek szövettani vizsgálatai
felhalmozódott parabént mutattak ki. Ezért az ACN egyik Aluminé terméke sem tartalmaz parabént.
16. Mennyi az Aluminé hajápolási termékek eltarthatósági élettartama?
Minden Aluminé termék eltarthatósága három év (36 hónap), amennyiben a tárolás során kerüljük a
napos és meleg helyeket.
17. Mit jelent a “period after opening” jelzés?
Egyik fő előnyünk a biztonság iránti elkötelezettség. A fenti jelzés a termék felnyitás utáni
felhasználhatóságának idejét jelzi (hónapokban) a felhasználó részére.
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK: ALUMINÉ BŐRÁPOLÁS
Szépségápolási szakértőink azért dolgoznak az ACN-nel közösen, hogy fiatalosabbá és ragyogóbbá
varázsolják az Ön bőrét. Az egyszerű útmutató segítségével Ön is maximálisan kihasználhatja az Aluminé
bőrápolási készítmények előnyeit.
1. Mikor kezdjem el a bőrápolást?
Soha nem túl korai elkezdeni a bőrápolást! A környezeti tényezők együttes hatása és a természetes
öregedés károsíthatja a bőrt, ezért érdemes már korán elkezdeni a rendszeres bőrápolást.
2. Hogyan válasszam ki a bőrápolás módját?
Először állapítsa meg bőrének a típusát, majd ehhez igazítsa a bőrápolás módját. Ne feledje, hogy
életünk során az idő múlása, a hormonális változások és számos egyéb tényező is módosíthatja bőrünk
típusát.
3. Hogyan tudom megállapítani, hogy zsíros-e a bőröm?
A zsírtöbblettől fényes a bőrünk, főként olyan problémás területeken, mint pl. a T-zóna (homlok-orr-áll).
Ezt a bőrtípust rendszerint vastag és olajos réteg fedi, amely megakadályozza a kiszáradást. A zsíros bőr
főként serdülők és felnőtt férfiak körében gyakori, kevésbé fogékony a külső tényezőkre és a
kiszáradásra, ugyanakkor csökkenti az öregedés jeleit.
4. Hogyan tudom megállapítani, hogy a bőröm normál-zsíros?
Az Ön bőre akkor normál és zsíros, ha bizonyos területeken, főként a T-zónában (homlok-orr-áll), inkább
zsíros és fénylik, míg a bőr többi része egyenletesen puha érintésű, és nincsenek szembetűnő bőrhibák.
5. Hogyan tudom megállapítani, hogy száraz-e a bőröm?
A száraz bőr durvább szerkezetű, és érzékeny lehet az ingerlő hatású anyagokra. A száraz bőr gyakran
feszül, viszket és pikkelyes. Ez a bőrtípus érzékennyé válhat a hideg vagy száraz levegőre, és könnyebben
ráncosodik az alacsonyabb zsírsav- vagy víztartalom miatt.
6. Mi a legjobb módszer arra, hogy fiatalosabbá varázsoljam a bőrömet?
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Az egészséges bőr érdekében a két legfontosabb tényező a kiegyensúlyozott, egészséges étrend és a
rendszeres bőrápolás. Az egészséges, fiatalos csillogás érdekében Peter Lamas, számos híresség
stílustanácsadója, az alábbi életmódváltási tanácsokat adja:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fontos az elegendő alvás. Ez segíti a sejtregenerálódást és javítja a bőrszerkezetet.
Mindig használjon magas védőfaktorú naptejet.
Ügyeljen a hidratálásra, igyon legalább 2 liter vizet minden nap.
Naponta mossa, hidratálja és táplálja bőrét.
Legalább hetente háromszor radírozza bőrét.
Kerülje a túlzott alkoholfogyasztást vagy dohányzást.
Óvja bőrét a túlzott melegtől vagy hidegtől.
Az étrendje legyen kiegyensúlyozott és egészséges.
Alkalmazzon öregedésgátló kezelést.

7. Milyen gyakran mossam az arcomat és a nyakamat?
Napi tisztítás ajánlott a felszíni szennyeződések eltávolítására, továbbá annak érdekében, hogy a bőrt
előkészítsük a hidratáló tápanyagok befogadására.
8. Lefekhetek-e a smink eltávolítása nélkül?
A smink elzárja a pórusokat, így a bőr éjszaka nem tudja elvégezni az alvás közbeni természetes
méregtelenítő folyamatot. Ez rendkívül ártalmas a bőrre, és a felgyülemlett méreganyagok idő előtt
öregítik a bőrt.
9. Mi a különbség az Aluminé indiai egres szemkörnyékápoló krém és az Aluminé éjszakai
szemkörnyékápoló szérum között?
Az indiai egres szemkörnyékápoló krém halványítja a sötét karikákat. A krém a szérumhoz képest
kevésbé mélyen hatol a bőrbe, ezért ideálisan hidratál, véd és elősegíti a bőr nedvességmegtartó
képességét. Az éjszakai szemkörnyékápoló szérum enyhíti a szem alatti táskákat és a puffadást. A szérum
alapvető rendeltetése, hogy az aktív összetevőket és tápanyagokat a bőr mélyebb rétegeibe juttassa.
10. A szérumot vagy a krémet kell először alkalmazni?
A krém használata előtt a szérummal kell megtisztítani a bőrt. Alapelv, hogy először a könnyebb bázisú
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termékeket, és ezt követően a sűrűbb struktúrájú termékeket használjuk.
11. Mikor kezdjem a szemkörnyékápoló szérum használatát?
A szérum az egyik leghatékonyabb öregedésgátló termék, amely különböző bőrproblémákra (pl.
megereszkedett, naptól ráncos, szennyezőanyagoktól károsodott bőr) kínál megoldást. Peter Lamas
szerint már a húszas évek közepétől ajánlott a szérum használata az öregedés első jeleinek
ellensúlyozására. A szérum remekül kiegészíti a bőrápolási gyakorlatot, mert intenzívebbé teszi a krém és
más bőrápoló termékek hatását.

12. Hogyan használjam az Aluminé arckrémeket és szérumokat?
A krémet egyenletesen kenje el az egész arcán és nyakán, gyengéd, körkörös mozdulatokkal, kerülve az
érzékeny szemkörnyéki területet.
Ha szemkörnyékápoló szérumot használ, pl. az Aluminé éjszakai szemkörnyékápoló szérumot,
masszírozza a szem alatti kényes területre, kívülről befelé. Az indiai egres szemkörnyékápolót gyengéden
vigye fel a szem alatti és körülötti bőrfelületre, belülről kifelé. Ez rugalmassá teszi a bőrt és kisimítja a
szarkalábakat. Ügyeljen arra, hogy a termék ne kerüljön a szemébe.
13. Miért fontos a bőrradírozás?
A radírozás eltávolítja az elhalt bőrsejteket és simává varázsolja az arcot. A nem megfelelően radírozott
bőrt a felgyülemlett maradványanyagok szürkévé tehetik. Javasoljuk a minimum heti 3 radírozást.
14. Miért alkalmaznak ásványi olajak helyett növényi olajakat az Aluminé termékekben?
A kőolajból nyert ásványi olajakat gyakran használják fel szépségápolási célra kozmetikai termékekben.
Az ásványi olaj filmréteget képez a bőrön, amely elzárja a pórusokat és pattanások alakulhatnak ki.
A csúcstechnológiával kivont, természetes növényi olajak könnyebbek és jobban beszívódnak. Minden
termékünkben növényi olajokat alkalmazunk, mert mélyebbre hatolnak, táplálják a bőrt, továbbá a
pórusok dugulása nélkül tisztítanak és hidratálnak. Az eredmény: sugárzóbb, fénylő és selymesen puha,
de ugyanakkor feszes bőr.
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15. Mik a parabének és miért érdemes kerülni a használatukat?
A parabéneket a kozmetikai iparban alkalmazzák a termékek tartósítása érdekében. Az a probléma
ezekkel az ösztrogénutánzó tartósítószerekkel, hogy beépülnek az emberi szervezetbe és egészségügyi
kockázatot hordoznak. Kutatások során előfordult, hogy rákbetegségek szövettani vizsgálatai
felhalmozódott parabént mutattak ki. Ezért az ACN egyik Aluminé terméke sem tartalmaz parabént.
16. Miért fontos a pH érték?
Az anyagok savasságát vagy lúgosságát mérjük pH skálán, amely 0-tól (nagyon savas, pl. citromlé) a 7-es
fokozaton keresztül (semleges, pl. víz) a 14. értékig (rendkívül lúgos, pl. lúg) terjed. A bőr pH értékének
fenntartása segít a „savköpeny” egyensúlyának megőrzésében, amely védi szervezetünket a
baktériumoktól és megelőzi a dehidratációt. A savköpeny három-négy óra alatt regenerálódik, ha lúgos
anyag károsítja.
Az Aluminé bőrápolási termékeket úgy készítjük, hogy megfelelően egyensúlyozott pH értékkel
akadályozzák a bőrvédő savköpeny károsodását, továbbá gyengéd tisztítással és hidratálással megőrizzék
a bőr maximális egészségét.
17. 100%-ban természetesek az Aluminé termékek?
Nem. Az Aluminé termékek alkotórészei növényi eredetűek, amelyeket organikus elemekkel gazdagítunk.
E csúcsminőségű termékek a tudomány és a természet legjavát ötvözik, amelyek kompromisszumoktól
mentesen garantálják a jó közérzetet.
18. Az Aluminé termékek 100%-ban növényi eredetűek. Mit jelent ez?
Az ACN és az Aluminé elkötelezett aziránt, hogy a termékek állati összetevők nélkül készüljenek, és soha
nem teszteljük termékeinket állatokon.
19. Mennyi az Aluminé bőrápolási termékek eltarthatósági élettartama?
Minden Aluminé termék eltarthatósága három év (36 hónap), amennyiben a tárolás során kerüljük a
napos és meleg helyeket.
20. Mit jelent a “period after opening” jelzés?
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Egyik fő előnyünk a biztonság iránti elkötelezettség. A fenti jelzés a termék felnyitás utáni
felhasználhatóságának idejét jelzi (hónapokban) a felhasználó részére.
21. Okozhatnak-e az Aluminé termékek bőrallergiát?
Úgy alakítjuk ki Aluminé termékskálánkat, hogy a hatékonyság mellett a legtöbb bőrtípussal kompatibilis
legyen. Termékeink egyedi alkotóelemeit a biztonság érdekében különböző szempontok szerint
teszteljük és elemezzük annak érdekében, hogy megfeleljenek a legmagasabb szintű minőségi és
biztonsági szabványoknak.
Előfordulhat, hogy új termékek és alkotóelemek átmenetileg felületi reakciót vagy irritációt okoznak.
Bizonyos személyek enyhébb irritációt tapasztalhatnak, amely elmúlik, amint a bőr hozzászokik a
termékhez. Mindazonáltal, minden terméknél előfordulhat ritkább esetben, hogy egyes összetevők
negatív hatást gyakorolnak a felhasználó egyedi bőrtípusára. Kedvezőtlen reakció esetén kérjük, ne
használja a terméket.
Ha az Ön bőre érzékeny és reaktív, kérjük, kövesse az alábbi útmutatót:
● Ellenőrizze a termékcímkén, hogy a termék tartalmaz-e potenciális allergéneket.
● Első alkalmazás előtt tesztelje a terméket egy kis bőrfelületen az esetleges, kedvezőtlen reakciók
megállapítása érdekében.
● Ha az Ön bőre rendkívül érzékeny, száraz, irritált vagy károsodott, konzultáljon orvosával
bármely új bőrápoló termék használatát megelőzően. Nem javasoljuk az Aluminé termékek
használatát olyan bőrbetegség esetén, mint pl. akné, ekcéma, pikkelysömör, rozácea vagy
ezekhez hasonló betegség, amely orvosi kezelést vagy bőrbetegség elleni orvosságot igényel.
● Súlyos bőrreakció vagy annak veszélye esetén hagyja abba az új termék használatát és
konzultáljon orvosával.
● Termékeinket mindenkor az előírások szerint alkalmazza. Az Aluminé termékek megfelelő
mennyiségben tartalmazzák a fő, aktív összetevőket és növényi anyagokat, ezért ne használjon
az előírtnál nagyobb mennyiséget, és kövesse a javasolt tisztítási módot.
22. Hol gyártják az Aluminé termékeket?
Minden Aluminé termék az Egyesült Államokban készül.
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