
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
מסיכת הג'ל המעדנת נותנת משמעות חדשה למושג "שנת יופי".

מסיכת הג'ל המעדנת, נוסחה מדעית הגורמת לעור לפעול בשעות הלילה 
באופן אופטימלי, ממנפת את הפעילות הטבעית של הגוף בזמן השינה כדי 
לעזור לתמוך באיזון ע"י שליטה בְׁשָמִנים והפיכת מראה העור לבוהק יותר.

כדי להפיק את המירב מזמן השינה, הטמענו בג'ל מטען של רכיבים בוטניים, 
כולל: שמן זרעי גזר, שמן בזיליקום, שמן פרח ארטמיסיה פלנס )לענה( ושמן 

פולי סויה.
בזמן שהג'ל הקריר נספג בעדינות בעור, תרגישו את אפקט הלחות של ג'ל 

האלו ורה המיוצב העשיר שלנו וברכיבים מעניקי לחות כגון: תמצית פרי 
התפוח,  תמצית פרח התלתן שיותיר את עורכם בתחושה רכה עם זוהר נעורים. 

תמצית במבוק קוריאני )Sasa quelpaertensis( ושורש ליקוריץ שנמצא 
בשימוש כבר 3,000 שנה ומספק תמיכה נוגדת חימצון לנוסחה הזו. 

תערובת רבת האיכות הזו של רכיבים מעניקה לחות לעור שלכם בזמן שאתם 
ישנים, מבלי לתת תחושה שמנונית לאחר מכן.

על ידי שימוש פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע בלבד, תתעוררו עם עור 
שנראה זוהר יותר, צעיר יותר ומאוזן יותר.

רכיבים
 Pyrus( ג'ל אלו ורה מיוצב*, מים, גליצרין, דימתיקון, תמצית פרי תפוח

Malus(, קפריליל מתיקון, אמוניום אקרילוילדימתילטאורט/VP קו-
פולימר, קרוספולימר דציגלוקוזיד סורביטן אולאט, תמצית שורש ליקריץ 
 Trifolium( איזופנטילדיול, תמצית פרח תלתן ,)Glycyrrhiza Glabra(

Pratense(, אתילהקסילגליצרין, הקסילין גליקול, פרופנדיול, תמצית במבוק 
קוריאני )Sasa Quelpaertensis(, פוליאקרילט קרוספולימר-6, דיסודיום 
 Daucus Carota( שמן זרעי גזר ,)Glycine Soja( שמן פולי סויה ,EDTA

Sativa(, שמן בזיליקום )Ocimum Basilicum(, שמן פרח ארטמיסיה 
פלנס, פנאוקסיאתנול, קפריליל גליקול. 

מכיל
59 מ"ל

שימוש מומלץ
יש למרוח כמות נדיבה על עור הפנים לפני השינה ולהשאיר למשך הלילה. 

יש לשטוף ביסודיות בבוקר  לגוון פנים מאוזן. לתוצאות הטובות ביותר יש 
להשתמש 2-3 פעמים בשבוע לפחות.

חשוב לדעת
מעניקה גוון עור בריא	 
תומכת בתנודות של עור מעורב	 
מזינה את העור בעודכם ישנים	 

Sonya™ refining gel mask  #607

 לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

לתחושת רכות ומראה 
צעיר יותר

מזינה את העור בזמן 
השינה

תומכת בתנודות
של עור מעורב

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

 מעניקה 
גוון עור בריא

מסיכת ג'ל מעדנת מסדרת סוניה
שנת יופי אמיתית

טיפוח   עור יומיומי


