
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
לכל אחד מגיע במשך היום מעט זמן חופשי ממתחים, חברת Forever מודעת 

לכך וידעה לייצר בדיוק את המוצר לו אתם זקוקים!
“ג’לי לאמבט” הוא המוצר המושלם לאמבטיה או מקלחת ממריצה ומרעננת. 
מוצר מעולה זה, מיועד לנשים ולגברים ונושא את חותם האישור של המועצה 

הבינלאומית למדעי האלו ורה.
המרכיב העיקרי ב"ג'לי לאמבט" הוא ג’ל אלו ורה מיוצב ואליו נוספו תמציות 

עשבי מרפא מובחרים המיועדים להרגיע ולרענן את הגוף. בעזרת כרית הליפה 
המיוחדת שלנו, “ג’לי לאמבט” מסייע בהסרת תאי עור מתים וגורם להרגשה 

מדהימה של נקיון ורעננות. הנוסחה העשירה של ג’ל האלו ורה חודרת דרך העור, 
מזינה אותו, מרגיעה ומוסיפה לחות בכמות רבה. בנוסף, “ג’לי לאמבט” מומלץ 

מאוד לשימוש להרגעת גירויים בכל הגוף כולל בפנים.
“ג’לי לאמבט” של חברת Forever לא רק מפנק את גופכם, אלא אף מעניק לו 

תחושת רוגע וניקיון.
בזכות "ג'לי לאמבט" אתם יכולים להתחיל כל יום עירניים ורעננים ולסיים אותו 

בשלווה אמיתית.

 רכיבים
ג'ל אלו ורה מיוצב*, מים, אמוניום לאורל סולפט, אמוניום לאוראט סולפט, 
קוקמידופרופיל בטאין, קוקמיד DAE, לאורמיד DAE, מיצוי קיסוס, מיצוי 

ספיראה, מיצוי קלמטיס )זלזלת(, מיצוי אצות, מיצוי שבטבט- זנב סוס, 
פרופילן גליקול, גליצרין, סודיום כלוריד, ויטמין DMDM ,C הידנטואין, חומרי 

ריח, צבע FD&ַC צהוב מס' FD&C ,5 כחול מס' 1.

מכיל
251 מ״ל

שימוש מומלץ
שימו כמות קטנה של “ג’לי לאמבט” על כרית ליפה או ספוג וסבנו בעדינות 

את כל הגוף, תוך תנועת שפשוף קלה. עסו את העור באטיות.
השתמשו ב”ג’לי לאמבט” לפי הצורך עד להרגשת נקיון וחיות. יבשו היטב 

במגבת רכה.

* ג'ל אלו ורה מיוצב – ג'ל אלו ורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
נוסחה עדינה, המיטיבה עם העור ומקילה 	 

בצורה משמעותית על גירויי עור
ג’ל לאמבט ולמקלחת המכיל תמציות עשבי 	 

מרפא אשר מוסיפות לחות וחיוניות לעור

ג’לי לאמבט
מלא באלו ורה טהורה וחמש תמציות בוטאניות, כך התכוונה אמא טבע לנקות את עורך!
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לא בוצעו ניסויים עשיר בלחות
על בע״ח

טיפוח אישי

 מכיל תמציות 
עשבי מרפא

אינו מכיל מוצר 
מן החי

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל


