
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
ההערכה היא שעץ התפוח היה הראשון שאותו הצליחו לתרבת. המיץ 

שזורם דרך הפרי הנצחי הזה עמד בנזקים סביבתיים ובשינויים במשך אלפי 
שנים. במעבדות Forever רתמנו שני מרכיבי מפתח של פרי זה, העשיר 

בויטמינים: תמצית תפוח וחומצות אמינו מתפוח, כדי לאפשר למוצר ניקוי 
זה יכולת להעניק הגנה חזקה כנגד השפעות ההזדקנות.

הקרם לניקוי העדין והחלבי הזה משתמש בחומצות שומן היפואלרגניות 
מקוקוס כדי ללכוד שמנים מהעור שלכם, כך שניתן יהיה לשטוף אותם 

ממנו בקלות ובעדינות, ולהשאיר את הפנים שלכם רכים למגע וללא 
תחושת יובש.

מאפיין בולט של עור צעיר הוא  היותו לח וקליל. יצרנו קרם ניקוי מצעיר 
שמסייע לפעולת מחיצת העור במאבקה כנגד נוקשות ויובש. כמויות גדולות 

של חומצה לינולאית ו-ויטמין E המצויות בשמן זרעי חמניות תומכות 
בליפידים של העור ועוזרות לפרק לכלוך ושאריות.

אל תסתפקו בשטיפת הלכלוך והאיפור, עזרו לעורכם להרגיש צעיר יותר 
למגע על ידי הנחת יסוד חזק לשגרת האנטי-אייג'ינג שלכם.

רכיבים
ג׳ל אלו ברבדנסיס )ג'ל אלו ורה מיוצב*(, מים, שמן זרעי חמניות 

)Helianthus Annuus(, קפריליק/קפריק טריגליצריד, פרופנדיול, נתרן  
קוקויל קליצינאט, חומצות אמינו תפוח נתרן קוקויל, אלכוהול צטאריל, 

קפרילויל גליצרין/ קופולימר חומצה סבסית, סורביטאן לאוראט, דיהפטיל 

סוקסינאט, קוקו גלוקוזיד, אתילהקסיליגליצרין, קפריליל גליקול, חומצה 
קפרילהידרוקסמית, תמצית תפוחים )Pyrus Malus(, גליצרין, ארגינין, 

קרוס-פולימר אקרילטים/אלקיל אקרילאט 10-30C, 1,2 הקסנדיול, חומצה 
פוליהידרוקסי סטארית, חומצה סטארית, גומי קסנטן, חומצה פיטית.

 
מכיל

118 מ"ל

שימוש מומלץ
בעזרת אצבעות רטובות, יש לעסות בעדינות כלפי מעלה והחוצה בתנועות 

סיבוביות לכיוון קו השיער. יש לשטוף ביסודיות  למען עור חלק ונקי ולטפוח 
בעדינות על העור עם מגבת יבשה. לתוצאות הטובות ביותר יש להשתמש 

בבוקר ובערב.

* 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
עדין, נטול סולפט )גופרה(	 
מספק עלייה מיידית בלחות העור	 
מנקה את העור מבלי לייבש אותו	 

קרם ניקוי עם לחות מסדרת אינפיניט
לעור צעיר ונעים למגע

infinite by Forever™ hydrating cleanser   #554

 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

 עלייה מיידית 
בלחות העור

 מנקה את העור 
מבלי לייבש אותו

עדין, נטול סולפט
®

Advanced Skincare.


