
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
השמפו המוכר והאהוב עם נוסחה חדשה, מושלמת לכל סוגי השיער!

בנוסחה החדשה הפחתנו את על כמות החומרים שהיו לנו בעבר, משום 
שהמרכיבים החדשים כל כך עצמתיים! במקום להסתמך רק על חומרי 

הקצפה מעשה ידי אדם, השתמשנו במרכיב האהוב עלינו: אלו ורה, 
המספק באופן טבעי ספונינים המסייעים ליצירת שכבת קצף עדינה.

מלבד האלו ורה, המרכיב המככב בשמפו שלנו הינו החוחובה, אשר מייצר 
את ״אפקט הקרטין״, מה שגורם לצבעים הטבעיים של השיער לבלוט 

ולשיער לקבל מראה זוהר.
אנו יודעים שחשוב לרכך את הקרקפת והשיער במהלך החפיפה. אנו גאים 

להציג בפניכם את שמן הלבנדר מסדרת Essential Oils אשר אנו מייצרים 
בעצמנו, אשר מעניק ניחוח מרגיע, מעניק ברק לשיער ומרגיע את הקרקפת.

מרכיב חשוב נוסף הינו שמן ״רוז היפ״, שמופק  מזרעים המצויים בפירות של 
ורד בר. שמן זה מכיל שפע חומצות שומן חיוניות, עשיר בויטמין A, בנוסף 

לאחוז גבוה של  ויטמין C. שמן ה״רוז היפ״ יסייע לשמור על הלחות בקרקפת.

מרכיבים אלה מגיעים יחד בשמפו נהדר שינקה ביסודיות את השיער ובו בזמן  
ירגיע את הקרקפת שלכם. התכוננו לשיער, חזק יותר ובעל נפח גדול יותר, 

שיגרום לאנשים לסובב את הראש!

רכיבים
מיצוי עלי אלו ורה )ג’ל אלו ורה מיוצב*(, קוקמידופרופיל הידרוקסיסולטן, 

סודיום מתיל  -2סולפולאור, מים, דיסודיום 2-סולפולאורט, דסיל גלוקוסיד, 
2,1-הקסנדיול, שמן לבנדולה אנגוסטיפוליה )לבנדר(, שמן רוזה קנינה 

)ורד(,  שמן זרעי חוחובה )Simmondsia Chinensis(, חומצה ציטרית, 
חומרי ריח )בושם(.

מכיל
296 מ”ל

שימוש מומלץ
יש להוסיף כמות קטנה מהשמפו לשיער רטוב ולעסות את הקרקפת, 

להקציף ולשטוף ביסודיות. ניתן לחזור על הפעולה לפי הצורך.
לתוצאות טובות יותר מומלץ להמשיך עם מרכך “אלו-חוחובה” . 

יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף 
ביסודיות תחת מים זורמים .

* 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
 	pH-מאזן את רמת ה
שמפו נטול סולפט	 
שילוב של שלושה שמנים 	 

טבעיים להרגעת הקרקפת

שמפו אלו-חוחובה
השמפו החדש שמסובב ראשים
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שמן ״רוז היפ״ 
עשיר בלחות

מכיל חוחובה
לשיער עשיר וזוהר

מכיל לבנדר
לניחוח ורוגע

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל 
מוצר מן החי

טיפוח אישי

 מכיל
ג’ל אלו ורה מיוצב


