
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
”ריהידריטינג טונר” – מי פנים, מורכב מנוסחה לא מתייבשת, לא אלכוהולית, 
המכילה ג'ל אלו ורה מיוצב והממליס )מין צמח שמוצאו בארה"ב וקנדה( יחד 
עם חומרי לחות לעור ותמציות צמחים לטיפוח. הוא מכיל גם קולגן ואלנטואין 

לייצוב התא.

”ריהידריטינג טונר” הוא תכשיר עדין הנועד להסיר את שאריות חלב הפנים, 
זיהום ותאי עור מתים. מתאים כחומר ניקוי וטיפוח משני לצמצום גודל 

הנקבוביות. "ריהידריטינג טונר" מסיר עודפי שומן ולכלוך תוך רענון העור 
והשארתו במצב נקי, חלק, מאוזן ומחודש. המוצר מזכך את העור, ממריץ את 

מחזור הדם ומספק לחות בכמות גבוהה מאוד.

רכיבים
ג’ל אלו ורה מיוצב*, מים, הממליס, תזקיק )לא אלכוהולי(, פרופילן גליקול, 

קולגן מומס, אלסטין מומס, תמצית לימון, תמצית מלפפון, תמצית זנב 
סוס, תמצית קמומיל, תמצית קומפרי, תמצית רוזמרין, נתרן PCA , סודיום 

לקטאט, אלנטואין, דיסודיום EDTA ,אימידאזולידיניל אוראה, מתילפרבן, 
חומרי ריח.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
הרטיבו כרית צמר גפן ב”ריהידריטינג טונר” ומרחו תוך תנועות עדינות למעלה 
והחוצה. יש להיזהר ממגע בעיניים. המשיכו עד שצבע הכרית לא משתנה עוד. 

תחושו כעת נקיים ומטופחים. נקבוביות עורכם מכווצות ומראכם חלק.

* 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
מטפח ומוסיף לחות לעור	 
נוסחה נטולת אלכוהול	 
מכיל אלו ורה, הממליס, 	 

תמציות צמחים, קולגן ואלסטין

ריהידריטינג טונר – מי פנים
מי פנים - נוסחה נטולת אלכוהול ולא מייבשת אשר ממריצה את עורכם, מצרה את הנקבוביות 

למראה חלק יותר ומסירה הצטברות שומנים
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 לא בוצעו ניסויים בהשגחה למדרין
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

שילוב בין חומרי לחות לעור 
ותמציות צמחים לטיפוח

על בסיס אלו ורה 
והממליס

אינו מכיל אלכוהול


