
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 
מעולם לא הרגשתם תחליב כזה בעבר. ג'ל הלחות המרגיע שלנו נראה כמו 
תחליב, אבל נוסחה מבוססת ג'ל זו נמסה אל תוך העור שלכם. תחליב-ג'ל 

זה, המלא בחומרים בוטאניים ורכיבים פעילים רבים, מתפרק ונספג לחלוטין 
כאשר הוא משאיר אחריו גוון לח דמוי טל. ג'ל הלחות המרגיע  מתפזר בעזרת 

נושאי לחות מיוחדים ועוזר לעור שלכם להיראות ולהרגיש רווי בשפע של 
רכיבים טבעיים.

הג׳ל מכיל תמציות צמחים ושמנים צמחיים הכוללים תמצית תפוחים, 
תמצית רימונים, תמצית תאנים,  תמצית תות-עץ, תמצית גינקו בילובה, 

אסטרי חוחובה ושמן זית, עוזרים לעור להרגיש לח, רך וגמיש. בטא-גלוקן 
המופק מפטריות הוסף לנוסחה הייחודית הזו כדי להרגיע את העור ולאזן את 

הגוון שלו.
הוספנו גם רכיבי אנטי-אייג'ינג כמו חומצה לינולאית וקולגן שעבר הידרוליזה, 

שפותחו מדעית כדי להיכנס אל העור במקומות שבהם הוא דרוש ביותר, 
וחומצה פיטית, תמיכה עוצמתית לעור מעורב, לשיפור מראה גוון הפנים, מה 

שהופך אותו לקרם הלחות החביב עליכם לשימוש יומיומי.
כדי לסיים את הנוסחה, הטמענו בה שמן קליפת תפוז, שמן קליפת מנדרינה, 
שמן פרח קמומיל רומאי, שמן פרח הגרניום ושמן פרי הברגמוט כדי להישאר 

עם עור המרגיש מוזן ורענן. 

רכיבים
ג׳ל אלו ורה מיוצב*, מים, פרופנדיול, קפריליק/קפריק טריגליצריד, איזומיל 
לאורט, אסטרי חוחבה, Cetearyl Olivate, קו-פולימר סודיום אקרילטים, 

 ,Pyrus Malus), Lauroyl Lysine) סורביטן אוליבט, גליצרין, תמצית תפוח
תמצית פרי פוניקה גרנטום, תמצית תאנה (Ficus Carica(, תמצית פרי 

מורוס אלבה, תמצית אגוז גינקו בילובה, לציטין, חומצה קפרילהידרוקסמית, 
קפריליל גליקול, אתילהקסילגליצרין, 1,2 הקסנדיול, אתיל קנולאט, אסטרי 

חוחובה שעברו הידרוליזה, נתרן היאלורונט, ארגינין, בטא-גלוקן, חומצה 
לינולאית, חומצה לינולנית, חומצה פיטית, קולגן שעבר הידרוליזה, שמן 

קליפת תפוז (Citrus Aurantium Dulcis(, שמן קליפת מנדרינה 
)Citrus Nobilis(, שמן פרח ארתמיס נוביליס, שמן פרח פלרגוניום חריף 
 Citrus Aurantium) שמן פרי ברגמוט ,)Pelargonium Graveolens(

 .)Bergamia

מכיל
59 מ"ל

שימוש מומלץ
יש לעסות בעדינות כמות מתונה אל תוך העור כדי להרגיע ולרכך אותו.

חשוב לדעת
עם קולגן לשיפור מראה העור	 
מעל 10 תמציות ושמנים צמחיים	 
מכיל חומרי לחות מיוחדים	 

Sonya™ soothing gel moisturizer  #608

 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

 משפר את 
מראה העור

 חומרי לחות 
שחודרים לעור

 קולגן מפותח מדעית 
לתמיכה בעור

* ג'ל אלו ורה מיוצב – ג'ל אלו ורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

 מרגיע את העור
ומאזן את הגוון שלו

ג'ל לחות מרגיע מסדרת סוניה
לעור רווי, מוזן ורענן

טיפוח   עור יומיומי


