
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
חשיפה יומית לנזקי הסביבה יכולה לפגוע בעור הפנים. מתאים לימים בהם העור 

שלכם זקוק לניקוי עמוק, ללא גירוי שנגרם על ידי תכשירי פילינג אגרסיביים. 
התחליב העדין לניקוי עמוק מסדרת Sonya® מבוסס על צמח האלו ורה בשילוב 

עם גרגירי חוחובה והוא הפתרון המושלם עבורכם.

תחליב לניקוי עמוק זה משלב אלו ורה וחוחובה, השילוב המנצח ישאיר את עורך 
חלק ונקי. האלו ורה מהווה ספק לחות מושלם בעוד שגרגירי החוחובה יעניקו 

לעורכם את הניקוי העמוק המגיע לו.

רכיבים
ג’ל אלו ורה מיוצב*, מים, עמילן תירס, דציל גלוקוסיד, קופולימר אקרילט, שמן 

חוחבה מימני, קוקמידופרופיל בטאין, ארגינין, גליצרין, תמציות פרי המלפפון, 
תמציות פרי הלימן, פנוקסיאתנול, מתילסותיאזולינונן, דיסודיום, EDTA בושם.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מיועד לשימוש כפעמיים בשבוע לאחר ניקוי העור באמצעות הקרם לניקוי 

עדין על בסיס אלו ורה מסדרת Sonya®. הרטיבו את פניכם במים ושימו מעט 
מהתחליב על קצות אצבעותיכם. עסו בעדינות את פניכם ואת צווארכם בקצות 
אצבעותיכם במשך 2-3 דקות. יש להימנע ממגע עם העיניים. שטפו את פניכם 

במים חמימים וספגו את המים במגבת נקייה.

* 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
תחליב עדין לשימוש פעמיים בשבוע	 
מכיל אלו ורה כספק לחות	 
כדוריות משרף החוחובה מהוות גורם 	 

מעסה מעולה

סוניה – תחליב ניקוי עמוק
תחליב אלו ורה לניקוי עמוק המכיל אלו ורה וגרגרי חוחובה טבעיים המותירים את עורכם רך וחלק למגע
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 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

 אינו מכיל מוצר 
מן החי

 אלו ורה
ספק לחות מושלם

 ניקוי עמוק עם
גרגירי חוחובה

 באישור המועצה
הבינ״ל למדעי האלו

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל


