
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
בנוסף לצמח האלו ורה, הקרם המאזן מכיל תמציות שמחזירות חיוניות לעור 
וחומרי לחות מתקדמים אשר מאפשרים לעורכם לשמר את לחותו ומראהו. 

מרכיבים עשירים אלו דואגים לאיזון הלחות ועל ידי כך למראה עור זוהר. 
בשילוב עם סרום מזין על בסיס אלו ורה, העור שלכם יהיה רך וחלק למגע 

ועשיר בלחות יותר מאי פעם.

רכיבים
ג’ל אלו ורה מיוצב*, מים, סיליקון, בוטילן גליקול, גומי בוטיל מימני, 

פולידימתילסילוקסן, אמוניום אקרילויודימתילורט קופולימר, 
פוליקרילמיד, איזופרפין C13-14 ,לורט-7, חומצה היאלורונית, 

 טוקופרול אצטט, גליצרין, תמצית פרי לימון, תמצית עלי תה לבן,
1- ,2 הקסנדיול, קפריליל גליקול, טרופולון, בושם.

מכיל
171 מ״ל

שימוש מומלץ
מיועד לשימוש בכל בוקר וערב לאחר השימוש בסרום המזין מסדרת 

Sonya®. הסירו את כפית הפלסטיק והדיסק שמתחת למכסה הצנצנת. 
שימו מעט מהקרם על דיסק הצנצנת באמצעות הכפית. מרחו את הקרם 

מהדיסק על פניכם וצווארכם בעזרת האצבעות והספיגו בתנועות עיסוי 
עדינות. שיטפו היטב את הדיסק והכפית לאחר כל שימוש ונגבו היטב לפני 

החזרתם לצנצנת.

* 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 מזינות	 
עוזר בשמירה על איזון הלחות בעור	 
משאיר את עור הפנים חלק ורך	 

סוניה – קרם מאזן
קרם יוקרתי סמיך, מחליק על פני העור כמו משי דק ויוצר תחושה מתמשכת של חלקות ולחות 

Sonya Aloe Balancing Cream  #280

 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

מכיל ג’ל אלו ורה, תמצית פרי 
לימון ותמצית עלי תה לבן

חומרי לחות 
מתקדמים

 באישור המועצה 
הבינ״ל למדעי האלו

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל


