
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.

חשוב: הימנעו ממגע עם העיניים. במקרה של תגובה אלרגית, שטפו מיד עם מים פושרים והתייעצו עם הרופא שלכם להמשך טיפול. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

תיאור ומטרה
במשך מאות שנים בתרבויות רבות השתמשו באלו ורה טרייה וטהורה כדי לסייע 
לעור להיראות ולהרגיש בריא, צעיר ויפה. המצרים, הידועים בשאיפה המתמדת 
שלהם להשגת יופי חיצוני כפי שהומחש ע”י קליאופטרה, השתמשו בצמח האלו 

ורה בשל סגולותיו מעניקות הלחות ושומרות על מראה עור צעיר.
חברת Forever ניצלה את כוחו של צמח האלו ורה ושילבה אותו עם חומרים 

נהדרים נוספים למוצר טיפוח העור הטוב ביותר שקיים.
ערכת ״פרח הנעורים״ היא אחד הטיפולים היעילים ביותר לחידוש העור שאי פעם 

נוצרו.
זוהי תערובת של שישה מוצרים נפלאים – כל אחד מהם נועד למלא חלק מיוחד 
בטיפול השלם של טיפוח עור הפנים, היא משלבת יתרונות של חוכמה מסורתית 

יחד עם הידע המדעי של דרמטולוגיה מודרנית )חקר העור(.
חברת Forever לא חסכה בהוצאות מחקר ובפיתוח של מוצרים מעולים אלו.

קולקציית המוצרים, המוגשת במארז יפהפה, כוללת גם קערית, כפית לערבוב 
ומברשת למריחה. בעוד שניתן לרכוש את כל אחד מהמוצרים בנפרד, רק 

באמצעות השימוש המשולב של כל ששת המוצרים ניתן ליהנות מכל היתרונות 
של הערכה.

כל מוצר בערכת ״פרח הנעורים״ פותח בהשקעה רבה ומותאם לצרכים היומיומים 
של עורכם. הבסיס הוא ג'ל אלו ורה מיוצב וטהור ומשלבים אותו עם החומר התאי 

הייחודי של הטבע – הקולאגן יחד עם חומרי לחות ותחליבים מעולים. שילוב 
מדהים זה יוצר טיפוח עור נרחב המסייע להיאבק בנזקי הזמן, האקלים והשפעות 

סביבתיות. התכנית שבערכת ״פרח הנעורים״ מספקת הן מניעה והן שימור, 
מספקת טיפוח יומיומי המסייע לקידום תהליכים המתרחשים באופן טבעי כגון: 

שימור הנעורים, חיוניות, רעננות ומראה עור קורן.

צמח האלו ורה תמיד נחשב מעולה לעור.
!Forever כעת, פנקו את עצמכם יותר מתמיד עם ערכת ״פרח הנעורים״ של

המוצרים מכילים ג'ל אלו ורה מיוצב – ג'ל אלו ורה שעבר תהליך 
שימור מוגן פטנטים המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי 

הג'ל הטבעיים.

שימוש מומלץ
נקו את הפנים פעמיים ביום עם 

“אלו קלינסר”.
השתמשו במי פנים ורעננו 

את פנכם פעמיים ביום עם 
“ריהידריטינג טונר”.

העניקו לעצמכם טיפול פנים 
ממריץ 2-3 פעמים בשבוע עם 
שימוש ב”אבקת מסכה” ו”אלו 

אקטיבטור”.
מרחו “קרם הזנה ללילה” כל ערב.
מרחו כל יום “פירמינג דיי לושן”.

סדרת ״פרח הנעורים״
ערכת "הכל כלול" המכילה 6 מוצרים רבי עוצמה לטיפול בעור, כל אחד מהן מתוכנן למלא תפקיד 

ייחודי אחר במטרה החשובה של טיפול בעור
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 לא בוצעו ניסויים בהשגחה למדרין
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

השילוב בין ג'ל אלו ורה מיוצב 
וקולגן

 חומרי לחות 
ותחליבים מעולים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

ערכת ״פרח הנעורים״ מכילה את המוצרים הבאים 
)ניתנים לרכישה גם בנפרד(:

אלו קלינסר - חלב פנים; ריהידריטינג טונר - מי פנים; 
אבקת מסיכה; אלו אקטיבטור; קרם הזנה ללילה; 

פירמינג דיי לושן - קרם יום


