
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
רכיבים בוטניים עוצמתיים כמו אסאי, רימון, ויטמין B3 ושורש סלק מספקים 

תמיכת נוגדי חמצון תוך כדי השארת העור בתחושה לחה וחלקה. ביחד 
עם צמח ה-Cunninghamii Centipeda המגיע מאוסטרליה, רכיבים 

אלה מעניקים תוצאות מוכחות של שיקום העור ועובדים בסינרגיה על מנת 
להגביר את התועלות הרבות של האלוורה. רכיבים מתקדמים וטבעיים 

נוספים כגון סקווליין, אסטרי חוחובה, גליקוליפידים ודונג דבורים מוסיפים 
תכונות לחות משמעותיות ועוזרים לו להיספג בקלות על פני עור הפנים.

מכיל תערובת שמנים חיוניים לאנטי אייג'ינג מלוונדר, שמן עלי הדרים, 
בזיליקום, אקליפטוס, קליפות לימון ותפוז שתומכים באלוורה כדי להזין 

מחדש עור יבש ולהשיב לו חיים. מפחית קמטוטים וקמטים, מחזק ומשקם 
את העור, ועוזר להפחית מראה רפוי וחסר חיוניות.

קרם משקם מסדרת אינפינט הוא קרם אנטי אייג’ינג עוצמתי במיוחד, 
מתאים לשימוש קבוע לשיקום ושיפור עור הפנים לאורך זמן.

מכיל
48.2 גר׳

שימוש מומלץ
עסו את פניכם וצווארכם עם מעט קרם )לחיצה אחת( בתנועות סיבוביות  

מעלה והחוצה לכיוון קו השיער כדי לעזור לעורכם להיראות מחודש. 
השתמשו בכל בוקר וערב לתוצאות מיטביות.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*) Water, 

Isoamyl Laurate, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Jojoba Esters, Polyglyceryl-6 Distearate, Hydroxystearyl 

Alcohol, Squalane, Polyglyceryl-3 Beeswax, Cetyl Alcohol, 

Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Hydroxystearyl Glucoside, 

Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 

Sodium Hyaluronate, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl 

Phosphate, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) 

Root Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, 1,2-Hexanediol, 

Beta Glucan, Centipeda Cunninghamii Extract, Butylene 

Glycol, Hydrolyzed Jojoba Esters, Linoleic Acid, Linolenic 

Acid, Niacinamide, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, 

Glycosphingolipids and Glycolipids, Lavandula Angustifolia 

(Lavender) Oil, Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) Oil, Ocimum 

Basilicum (Basil) Oil, Origanum Majorana Leaf Oil, Eucalyptus 

Globulus Leaf Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel, Citrus Aurantium 

Dulcis (Orange) Peel Oil, Cocoglycerides, Euterpe Oleracea Fruit 

Extract, Punica Granatum Extract, Glycerin, Caesalpinia Spinosa 

Gum, Arginine, Xanthan Gum, Camellia Sinensis Leaf Extract.

* ג'ל אלוורה מיוצב – תהליך ייצוב האלוורה הוא ייחודי ומוגן בפטנט 

לשימור 100% מהיתרונות והטריות של פנים עלה האלוורה.

חשוב לדעת
מכיל מעל 15 רכיבים לריכוך העור.	 
קרם מבוסס אלוורה בתוספת 	 

שמנים חיוניים לאנטי אייג'ינג.
מתאים לשימוש קבוע לשיקום 	 

ושיפור עור הפנים.

קרם לחות משקם מסדרת אינפיניט
קרם לחות עוצמתי לשיקום העור
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 לא בוצעו ניסויים 

על בע״ח

טיפוח עור הפנים

 רכיבים בוטניים

עוצמתיים
 האלוורה מתוגברת עם 

רכיבים מחזית המדע
 משקם את העור 

ומעניק לחות
 מפחית את 

נראות הקמטים

Advanced Skincare.


