
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
”קרם עיניים” של  Forever הוא קרם מעורר לאזור שמתחת לעיניים. הקרם 

עושה שימוש בטכנולוגיות מודרניות להעלמת קמטים ו”שקיות” מתחת לעיניים. 
הוא מחוזק ברכיבים מעולים לשיפור הגמישות והאלסטיות של העור, באזור 

העדין והגלוי, שמסביב לעיניים. .

רכיבים
ג’ל אלו ברבדנסיס)ג’ל אלו ורה( מיוצב*

הפעיל, הטבעי והמקורי להרגעת וטיפוח העור.

טריגליצריד הקפריליק
מרכך קל טבעי, המופק משמן הקוקוס, המוסיף לחות, ללא הרגשת 

שמנוניות המתקבלת משימוש בשמנים רבים אחרים.

אסטר החוחובה
תחליב המופק משמן החוחובה. חומר לחות וטיפוח מצויין לעור המוסיף 

למרקם הנעים של הקרם.

גליצרין
מסייע לעור לשמור על לחותו.

סקואלן
מרכך מצויין עם יתרונות הזנה וטיפוח ללא הרגשה שמנונית. עוזר במניעת 

תופעה של קמטים דקים ויובש בעור. 

סודיום הילורונאט
זהו חומר לחות אפקטיבי ביותר, הודות לתכונותיו כסופח ואוצר לחות. 
בעל זיקה חזקה לעור ולכן יוצר עליו שכבה אלסטית דקה ולא אטומה. 

הוא משפר גמישות ואלסטיות ומקטין תופעת קמטים, עיגולים שחורים 
מתחת לעיניים, ונפיחות העור.

טוקופרול
מקור טבעי לויטמין E , מרכך את העור ומוסיף לחות מבפנים. כמו כן מגן 

נגד חימצון - אנטיאוקסידנט.

רכיבים נוספים
ג’ל אלו ורה מיוצב, מים, טריגליצרידים של קפריליק/קפריק, מיצוי חוחובה, 

100-PEG ,גליצרין, צטיריל גלוקוזיד, קאולין, צטיריל אלכוהול, גליצריל סטיראט
סטיראט, ציקלומטיקון, סקואלאן, דיאמטיקון, 20PEG- מטיל גלוקוז, 

סקווסטיראט, דימטיקון קופוליאול, C12-15 אלקיל בנזואט, סודיום היולורונט, 
ביסבולול, נתרן PCA , טוקופרול )ויטמין E(, היידטד סיליקה, דו תחמוצת 
הטיטניום, חומצה פוליהיידרוקסיסטריט, סיליקה, אלומינה, קסנטאן גום, 

פנוקסיטנול, סורבט האשלגן, סודיום בנזואט, מתילפרבן, פרופילפרבן, דיסודיום 
EDTA ,חומרי ריח. 

מכיל
28.3 מ"ל

שימוש מומלץ
לשים בעדינות על קצה האצבע ולמרוח ברכות סביב העיניים.

* 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
מצמצם תופעה של קמטים 	 

עדינים ועור יבש
מטפח את אזור העיניים העדין 	 

E ומעשיר בויטמין
בעל רכיבים אנטי-דלקתיים, 	 

להורדת נפיחות עקב אלרגיות 
ועיניים עייפות 

קרם עיניים
מקטין את מראיהם של הקמטים הזעירים, הנפיחויות והקווים מסביב לעיניים
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 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

 הוספת לחות, ללא 
הרגשת שמנוניות

טכנולוגיות מודרניות 
להעלמת קמטים

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל


