
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
תנו לטוב ביותר שיש לטבע להציע לכם לנקות ולהזין את עורכם עם תחליב 

הרחצה החדש של Forever. נוסחה ייחודית זו, אינה מכילה סולפטים ומנקה 
את העור בעדינות, תוך שהיא מרגיעה עור מגורה ומזינה אותו בלחות.

מכיל ג'ל אלוורה טהור ומיוצב כמרכיב מפתח, המעניק לעורך את הלחות 
המרבית לו הוא זקוק תוך שהוא מסייע בשמירה על גמישותו ובריאותו.

 E-ו A, C  בנוסף, תחליב הרחצה החדשני והאנטי אוקסידנטי מכיל ויטמינים
ותמצית פרחי ארניקה ואסטרי חוחובה שעברו הידרוליזה להרגעת עור רגיש 

ומגורה. כמו כן, הוספנו לפורמולה המתקדמת שמן ארגן המסייע לניקוי העור, 
הזנתו וכן לשיפור גמישותו.

תחליב הרחצה הייחודי של Forever מעניק לעורך רכות, מנקה ומזין את 
הרקמות בלחות מרוכזת, חומצות שומן וויטמינים. סגולות הטיפוח וההזנה של 

תחליב הרחצה מותירות את עורך רך ונעים למגע לאורך זמן ובניחוח נפלא.
תחליב הרחצה של Forever יהפוך כל מקלחת למושלמת בעזרת שילוב 

של רכיבים טבעיים מתקדמים אשר יותירו את עורך במראה ותחושה בריאים 
ורעננים.

 

מכיל
236 מ״ל

שימוש מומלץ
למרוח על ספוג או לופה ולסבן בעדינות את כל הגוף בתנועות סיבוביות. 

לשטוף היטב. 

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablised* Aloe Vera Gel/gel d’aloès 
officinal stabilisé*), Water (Aqua/Eau), Cocamidopropyl Betaine, 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Propanediol, Sodium 
Methyl 2-Sulfolaurate, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium 
Cocoamphoacetate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Disodium 
2-Sulfolaurate, Lauryl Glucoside, Hydrolyzed Jojoba Esters, 
Chondrus Crispus Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Arnica 
Montana Flower Extract, Glycerin, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Sodium Lauroyl Lactylate, Glycol Distearate, Laureth-4, Sodium 
Hyaluronate, Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Disodium 
EDTA, Citric Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sorbic 
Acid, Potassium Sorbate, Fragrance (Parfum), Chlorophyllin-
Copper Complex (CI 75810).
* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 

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

תחליב רחצה 
ניקוי עדין אך עוצמתי עם אלוורה לריכוך העור

Aloe Body Wash  #646

מסיר לכלוך ושומנים ומותיר עדין אך עוצמתי
עור המרגיש נקי ורך

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

משמר את לחות העור  מכיל
ג’ל אלוורה מיוצב

חשוב לדעת
עדין אך עוצמתי	 
מסיר לכלוך ושומנים ומותיר עור המרגיש נקי ורך	 
שומר על לחות העור	 
 מותיר את העור בתחושה בריאֿה, רעננה 	 

ובניחוח נפלא


