
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
 .Forever קרם הזנה ללילה” הוא מרכיב בסיסי בסדרה מחדשת היופי של”

הוא מכיל רב סוכרים וגורמי לחות אחרים, המהווים שכבת מגן דקה מפני איבוד 
נוזלים. גליצרידים מנבטי חיטה, שומן גרעין האפרסק, ושמן חוחובה הם מרכיבי 

הליפידים החשובים בשמירת האיזון בין שמן למים בעור. קולגן ואלסטין מומסים, 
תומכים ועוזרים בשמירת מבנה עור תקין והקטנת היווצרות קווים וקמטים 

במאבק בהזדקנות. מרכיבים מיוחדים אלה, המופקים מתמציות צמחים ותוצרת 
דבורים שלנו הוספו לקרם והם מעודדים את התפתחותו הטבעית של העור.

”קרם הזנה ללילה” עם מרכיביו גורמי הלחות, נותן מראה והרגשה חיוניים לעור. 
מיועד לטיפוח העור בלילה, בשעה שהגוף נח, מאפשר לעור לנשום בקלות מבלי 

לאטום את הנקבוביות. מסייע בשמירה על עור צעיר למראה, גמיש, חלק, ומתוח. 
זהו קרם קטיפתי מעולה, הממלא קמטים גם מן הדקים ביותר, ושומר על עור רך, 

אלסטי ולח.

רכיבים
ג’ל אלו ורה מיוצב*, מים, גליצריל סטיראט, חומצה סטיארית, פרופילן 

גליקול, C12-15 אלקיל בנזואט, פוליסובוטן מועשר מימן, קולגן מומס, 

טריטנולאמין, PEG-100 סטיראט, שמן מגרעין המשמש, פוליסורבט 60, 
נתרן היורולונט, אלסטין מומס, נתרן PCA , נתרן לקטט, טוקופרול )ויטמין 
E( ,סקואלנס, בי פרופוליס, פנטנול )פרו-ויטמין B5(,מיצוי קומפרי, מיצוי 

קמומיל, רטיניל פלמיטאט )ויטמין A פלמיטאט(, גלוקוז גלוטמאט, גליצרידים 
מגרעין החיטה, ויטמין C, ציטיל אלכוהול, אלנטואין, אימידזולידיניל אוראה, 

מתילפרבן, פרופילפרבן, חומרי ריח.

מכיל
57 מ”ל

שימוש מומלץ
שימו כמות קטנה על קצות האצבעות ומרחו בעדינות על כל הפנים והצוואר, עד 

לכיסוי מלא.

* 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
קרם לילה נהדר ועשיר המאפשר 	 

לעור הפנים לנשום במשך השינה.
מכיל את כל הויטמינים והמינרלים 	 

הדרושים לעור.
מכיל תוספת שומנים, להגנת 	 

והזנת התאים בזמן השינה.
אינו משאיר פנים “מבריקות”.	 

קרם הזנה ללילה
בזמן שאתם ישנים, קרם הלילה הזה נכנס לפעולה!
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 לא בוצעו ניסויים בהשגחה למדרין
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

חומרי לחות המאפשרים לעור 
לנשום במשך השינה

מכיל את כל הויטמינים 
והמינרלים הדרושים לעור

מכיל בי פרופוליס


