
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
רכיבים בוטניים עוצמתיים כמו אסאי ורימון מספקים תמיכת נוגדי חמצון 

 Centipeda-תוך כדי השארת העור בתחושה לחה וחלקה. צמח ה
Cunninghamii המגיע מאוסטרליה, עובר בשילוב איתם כדי להגביר 

את התועלות הרבות של האלו ורה. ביחד, רכיבים אלה מעניקים תוצאות 
מוכחות של הרגעת העור, בעוד ויטמין 3B ושורש סלק מאזנים את גוון העור 

ומרקמו כדי לתמוך בגוון עור צעיר.
רכיבים כגון סקווליין, אסטרים של חוחובה, גליקוליפידים ודונג דבורים 

מוסיפים תכונות לחות משמעותיות ועוזרים לקרם מחדש להימרח בקלות 
על פני עור הפנים.

תערובת שמנים חיוניים לאנטי אייג'ינג מלוונדר, שמן עלי הדרים, בזיליקום, 
אקליפטוס, קליפות לימון ותפוז תומכות באלו ורה כדי להזין מחדש עור יבש 

ולהשיב לו חיים.
כדי לתת סיומת לקרם לחות עוצמתי זה, הוספנו את טכנולוגיות הכימיה 

החדשניות כדי לספק מבנה מסוכר חדש שמשפר את כושר ספיגת הלחות 
של העור ושימורו.

כצעד מסיים וחשוב ביותר באינפיניט של Forever, הקרם המחדש מקבע 
את כל התועלות העוצמתיות שעורכם זה עתה קיבל כדי שתוכלו להתחיל 

להאט את חולות הזמן.

רכיבים
ג'ל אלו ורה מיוצב, מים, איזואמיל לאורט, פרופנדיול, קפריליק/

 ,Polyglyceryl-6 Distearate ,קפריק טריגליצריד, אסטרי חוחובה
אלכוהול Hydroxystearyl, סקווליין, דונג דבורים פוליגליצריל-3, 

צטיל אלכוהול, קסיליטילגליקוזייד, אנהידרוקסיליטול, קסיליטול, 

הידרוקסיטאריל גלוקוסיד, חומצה קפריל-הידרוקסמית, קפריליל גליקול, 
אתילהקסילגליצרין, נתרן היאלורונט, סטיריל אלכוהול, גליצריל סטיראט, 

סטיאריל פוספט, סטאריל פוספט, עמילן תירס שעבר הידרוליזה, 
תמצית שורש גליצריל סטיראט )סלק(, פוליאקרילט קרוס-פולימר-6, 1,2 

הקסנדיול, בטא גלוקן, תמצית Centipeda Cunninghamii, בוטילן 
גליקול, אסטרי חוחובה שעברו הידרוליזה, חומצה לינולאית, חומצה 

 ,Oleic/Linoleic/Linolenic לינולנית, ניאצינאמיד, פוליגליצרידים
 Lavandula Angustifolia גליקוזפינגוליפידים וגליקוליפידים, שמן

 Origanum בזיליקום), שמן עלה( Ocimum Basilicum שמן ,)לוונדר(
 ,)Eucalyptus Globulus( שמן עלה אקליפטוס גלובולס ,Majorana

 Citrus Aurantium לימון(, קליפת( Citrus Aurantifolia קליפת
Dulcis )תפוז(, קוקוגליצרידים, תמצית פרי Euterpe Oleracea, תמצית 

פוניקה גרנטום, גליצרין, גומי Caesalpinia Spinosa, ארגינין, גומי 
קסנטן, תמצית עלה קמליה סיננסיס.

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

מכיל
48.2 גר׳

שימוש מומלץ
עסו את פניכם וצווארכם עם מעט קרם )לחיצה אחת( בתנועות סיבוביות  

מעלה והחוצה לכיוון קו השיער כדי לעזור לעורכם להיראות מחודש. 
השתמשו בכל בוקר וערב לתוצאות מיטביות.

חשוב לדעת
מעל 15 רכיבים לריכוך העור.	 
האלו ורה מתוגבר בסינרגיה 	 

על ידי תערובת שמנים חיוניים 
לאנטי אייג'ינג.

הכימיה המתקדמת ביותר 	 
מספקת רכיב חדש שעוזר 

ללחות העור ולשימורו.

קרם מחדש מסדרת אינפיניט
קרם לחות עוצמתי נטול ריח

infinite restoring creme   #558

 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

 רכיבים בוטניים
עוצמתיים

כימיה מתקדמת
לשימור העור

 רכיב חדש שעוזר
ללחות העור ולשימורו

 האלו ורה מתוגבר בסינרגיה 
על ידי תערובת שמנים

Advanced Skincare.


