
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
כשאחד מבני המשפחה סובל מבעיית עור קלה, מיד מורחים ג’ל אל ו ורה, או 

מרססים אלו פירסט על האזור. מאחר וחיות המחמד הן גם חלק מהמשפחה, 
גם להן מגיע לחוות את עוצמתו של ”הצמח הקסום”. חברת Forever רקחה את 

הפורמולה הוטרינרית – ערכת העזרה הראשונה למשפחת החיות. 
הפורמולה הוטרינרית מאלו ורה, נרקחה על בסיס ג’ל אל ו ורה מיוצב*, שמתאים 

באורח אידיאלי לטיפול בבעיות עור חיצוניות, ומאלנטואין, חומר אקטיבי - משכך 
טבעי המגן על העור, שמצוי בקליפה החיצונית של עלי האלו ורה.

 פיית ההתזה מקלה על השימוש בתרסיס זה על בעלי חיים בכל גודל ומכל סוג. 
הפורמולה הוטרינרית מביאה להקלה מהירה ולתוצאות מעולות. 

רכיבים
ג’ל אלו ורה מיוצב*, אלנטואין

מכיל
473 מ"ל

שימוש מומלץ
 יש לנקות את האזור הנגוע בסבון הנוזלי של Forever ,לשטוף במים, לייבש 

קלות ולרסס בנדיבות . אם יש צורך ניתן לחבוש. לתוצאות מיטביות יש לרסס 
מספר פעמים ביום, או לפי המלצת הוטרינר.

הערהיש להתייעץ עם וטרינר לפני שימוש במוצר חדש.
לשימוש חיצוני בלבד. יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע 

בעיניים, יש לשטוף במים. אם הגירוי נמשך יש לפנות לרופא. 

* 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
ריכוז גבוה של אלו ורה	 
מוצר רב שימושי	 
מעשיר בלחות	 
פיית התזה קלה לשימוש	 

פורמולה וטרינרית )תרסיס לבע״ח(
תרסיס המבוסס על פלאי האלו ורה, כעת גם למשפחת בעלי החיים, גדולים וקטנים
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עזרה ראשונה לכל בעיות העור 
של חיות המחמד 

ג'ל מיוצב ופעיל הקרוב 
ביותר לעלה המקורי

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל מוצר 
מן החי

טיפוח העור

אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על 
בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם 

שום מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים.  Forever קיבלה את 
חותמת ״הארנב״  על עמידה בקריטריונים הקפדניים של תקן איגוד 

Leaping Bunny בזכות אהדתה כלפי בע״ח. )בארץ הוא אינו מופיע 
על מוצרי הקוסמטיקה עקב הנחייה של משרד הבריאות הישראלי(.


