
המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
קרם גוף על בסיס אלוורה לשימוש יומיומי, במרקם עדין וניחוח קליל הנספג 

בקלות וביעילות ומותיר עור נעים ורך למגע.
נוסחה חדשנית זו של Forever, מכילה ריכוז גבוה של ג'ל אלוורה מיוצב 

טהור עם שמנים טבעיים ורכיבים צמחיים עוצמתיים המסייעים לשיקום עור 
רגיש, יבש ומגורה. האלוורה מהווה את הבסיס האידאלי לקרם על ידי כך 

שהיא מעניקה לעור לחות ומסייעת בשמירה על מראה צעיר ובריא. הקרם 
עשיר בוויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון טבעיים העוטפים את העור, מטפחים, 

מרככים אותו ומותירים ניחוח משכר לאורך זמן. בנוסף, הקרם מכיל שמן 
ארגן המועשר בוויטמין E, חומצות שומן ואסטרי חוחובה שעברו הידרוליזה 

ותורמים למראה עור מוצק וחלק. כמו כן, הקרם מועשר בשמן זרעי מקדמיה 
המסייע לשיקום עור יבש ומבוגר הודות לתכולה גבוהה של חומצה פלמיטית, 
המשיבה לעור את מראהו. הקרם גם מכיל חומצה היאלורונית המטפחת את 

העור לעומק, מגנה עליו ועוזרת לו לשמר את הלחות הטבעית שבו. 
קרם יומיומי בעל ניחוח נפלא של פריחה רעננה, יותיר עור רך וחלק כמשי, 

ללא תחושת כבדות ושמנוניות.  

מכיל
236 מ״ל

שימוש מומלץ
יש למרוח בנדיבות ולעסות בעדינות עד לספיגה מוחלטת אל תוך העור. 

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablised* Aloe Vera Gel), Aqua, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, C13-16 Isoparaffin, 
Glyceryl Stearate, Heptyl Undecylenate, Hydrolyzed Jojoba 

Esters, Rosa Canina Fruit Oil, Simmondsia Chinensis Seed 

Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia lntegrifolia Seed 

Oil, Arginine, Hydroxyacetophenone, Acrylates/C1O-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, PEG-1O0 Stearate, Caprylyl Glycol, 

Potassium Sorbate, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, 

lsosorbide Dicaprylate, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, 

1,2-Hexanediol, Disodium EDTA, Xanthan Gum, Citric Ascid, 

Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, 

Benzyl Benzonate, Limonene, Hydroxycitronellal, Linalool, 

Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol Eugenol, Phenoxyethanol, 

Sodium Benzoate.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 

לשמר את הרכיבים הפעילים של מרכיבי הג'ל הטבעיים, ללא פסטור.

קרם גוף אלו לושן
קרם גוף במרקם עדין לשימוש יומיומי
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נספג במהירות ומותיר 
תחושה חלקה ולא שמנונית

מועשר בשמן זרעי מקדמיה 
לתמיכה בעור יבש ומבוגר

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

מותיר עור מלא 
לחות ורך למגע

 מכיל
ג’ל אלוורה מיוצב

חשוב לדעת
מעניק לעור לחות לאורך זמן	 
מעניק לעור תחושת רכות, ללא שמנוניות	 
תומך במחסום האפידרמלי בעור ולשימור 	 

הלחות הטבעית שלו
מסייע בשמירה על מראה עור בריא וצעיר	 
נספג בעור במהירות וביעילות	 


