
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
הפריט הראשון בסדרת מוצרים נפלאה זו הוא קרם ייחודי המבוסס על אלו ורה 

ומכיל תמציות מפירות. הקרם מסיר בעדינות את האיפור ומנקה את פניכם מבלי 
לפגוע בהם. הקרם לניקוי עדין על בסיס האלו ורה מסדרת Sonay® אינו מייבש 

את עורכם ולאחר השימוש בו פניכם נשארות נקיות, רעננות ורכות להפליא. 
לתוצאות הטובות ביותר השתמשו לאחר מכן במי הפנים המרעננים על בסיס אלו 

®Sonay ורה מסדרת

רכיבים
ג’ל אלו ורה מיוצב*, מים, אתילקסיל הידרוקסי-סטארט, גליצריל סטארט, מתיל 

גלוקת -20 , סורביטול, דימתיקון, אתילקסיל חומצת תמר, ארגינין, אלכוהול 
צטילי, PEG -75 סטארט, צטט -20 , סטארט -20 , גליצרין, תמצית מלפפון, 

תמצית לימון, סורביטן לורט, פוליסורבאט 20 , קרבומר, 2, 1- הקסנדיול, קפריליל 
גליקול, טרופולון, דיסודיום, EDTA בושם.

מכיל
177 מ״ל

שימוש מומלץ
התחילו כל בוקר וערב עם מריחת קרם לניקוי עדין על בסיס אלו ורה מסדרת 

Sonya®. מירחו מעט קרם על קצות האצבעות של שתי הידיים ושפשפו אותן 
זו בזו. פזרו את הקרם על עור הפנים והצוואר בתנועות עיסוי עדינות. הסירו את 

הקרם באמצעות צמר גפן או ספוגית ולאחר מכן שטפו היטב את עור הפנים 
והצוואר במים חמימים.

* 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
עשוי מג’ל אלו ורה מיוצב 	 

ותמציות צמחים
מסיר בעדינות איפור ולכלוך	 
הקרם אינו מיבש את העור	 

סוניה – קרם ניקוי עדין
קרם לניקוי עור מרענן מאלו-ורה עם תה לבן מסדרת סוניה
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 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

 אינו מכיל מוצר 
מן החי

מבוסס על אלו ורה 
ותמציות מפירות

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל


