
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
טפחו את עורכם בכל פעם שאתם נכנסים לאמבט או למקלחת בעזרת ג’ל 

הרחצה מסדרת "ארומה ספא". הג’ל מכיל צמח אלו ורה המעניק לחות ומרגיע 
את העור בנוסף, כולל שמנים אתריים ותמציות פרי כגון: לבנדר, תפוז ברגמוט 

.Forever ומלפפון. לא תוכלו שלא לאהוב את ג’ל הרחצה שיצרה חברת
השתמשו בג’ל יחד עם כרית הליפה שלנו, עורכם יאהב את תכונותיו מוסיפות 

הלחות והמרככות של הג’ל ואתם תאהבו את הניחוח המרגיע שלו. עם ג’ל 
הרחצה תוכלו להרגיש רעננים ונקיים, וזוהי דרך נפלאה להתחיל או לסיים את 

יומכם, כל יום!

רכיבים
ג’ל אלו ורה מיוצב* , סודיום C14-15 , אולפין סולפונאט, מים, לאורמידופרופיל 

בטאין, סורביטאן לאוראט P EG-80 , סודיום טרידצאט סולפאט, דיסטאראט 
PEG-150 , קוקאמידופריפול הידרוקסיסולטאין, דיסודיום לאורואמפודיאצטא 
ט, סודיום לאורא ט – 13 קרבוקסילאט, שמן לבנדר,  שמן קליפת ארז, שמן פרי 

ברגמוט, תמצית פרי מלפפון, תמצית פרי לימון, גליצרין, חומצת לימון, סודיום 
כלוריד, פנוקסיאתנול, מתילאיזותיאזולינון, בושם.

מכיל
192 מ”ל

שימוש מומלץ
מרחו את ג’ל הרחצה על עורכם בזמן האמבט או המקלחת תוך שימוש בכרית 

ליפה או במטלית רחצה רטובה.
השתמשו בג’ל יחד עם מלחי האמבט לחוויית רחצה מדהימה.

* 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
מכיל אלו ורה ושמנים אתריים	 
השתמשו בג’ל יחד עם כרית ליפה 	 

לסיוע בהסרת תאי העור המתים
השתמשו בשילוב עם ״תחליב עיסוי 	 

מרגיע״ לחוויית ספא אולטימטיבית

ג’ל רחצה להרגעת העור
 התענגו על טיפול מתקדם לעורכם עם ג'ל רחצה ריחני ומרגיע המכיל 

אלו ורה, שמנים אתריים ותמציות פרי
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לבנדר ידוע בתכונותיו בהשגחה למדרין
המרגיעות

מכיל אלו ורה 
ושמנים אתריים

 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח אישי

 אינו מכיל מוצר 
מן החי


