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טהור
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה 
של אלו ורה ומשתמשים בג’ל הניגר 
ישירות מהצמח
 מוצר הדגל של Forever הינו 
ג'ל האלו ורה לשתייה שהוא הדבר 
הקרוב ביותר לדבר האמיתי!

 יש ברשותנו פטנטים רבים לשימור ג׳ל 
האלו ורה בשלמותו )ייצוב(, אשר מבטיחים 

 לכם מוצרי בריאות וטיפוח על בסיס 
אלו ורה באיכות הגבוהה ביותר.

הבטחת האיכות 
הגבוהה ביותר

בהיותו הראשון מסוגו אשר קיבל היתר מהמועצה 
הבינלאומית למדעי האלו ורה, ג׳ל האלו ורה שלנו 
 מספק את היתרונות המדהימים של אלו ורה, 
בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות.

מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים שקיבלו את חותם האישור 
מהמועצה הבינלאומית למדעי האלו ורה, עבור כמות הג׳ל והטוהר שלו. 

כמו כן מרבית המוצרים שלנו קיבלו  אישור ״למהדרין״ ואישור חלאל. 
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לקבלת מידע נוסף:

חותמת
הארנב

Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״ בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 
אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על 
בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם 

אף מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים. 

100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.



 בגלל שאנחנו אוהבים אלו ורה,
50 מיליון צמחי האלו ורה במטעים 

שלנו מקבלים יחס אישי ומיוחד.

ב-Forever, אנו משלבים אלו ורה טהורה עם 
מרכיבים טבעיים ומתקדמים מדעית שנבחרו 
כדי להשלים ולשפר את סגולות האלו ורה.

אין זה פלא שבמשך אלפי שנים היללו 
את האלו ורה בזכות תכונותיה המרגיעות, 

המקררות והמלחחות.

מהצמח אל 
המוצר ואליכם

משפחה
גלובלית

מרכיבים 
רבי-עוצמה

התועלת של 
האלו ורה

עלי האלו ורה שלנו נקטפים 
באופן ידני וג'ל האלו ורה 

העוצמתי שלנו מופרד בעדינות 
מהעלה, ועובר תהליך שימור 

ייחודי מוגן פטנטים )ייצוב( 
המשמר את כל התכונות 

הטובות של הג׳ל. 
כל זה קורה בתוך שעות לאחר 
הקטיפה, כדי לספק את האלו 

ורה הטהורה והטרייה ביותר 
מהצמח, אל המוצר ואליכם.

משפחת משקאות האלו ורה הייחודית שלנו לצד המוצרים 
לטיפוח העור ומוצרי הקוסמטיקה, מספקים את התכונות 
המצטיינות של האלו ורה לכל הגוף. הוסיפו לזה את 
הסידרה המלאה של תוספים ומוצרי המכוורת המזינים 
שלנו ותקבלו מערכת שלמה שתעזור לכם להיראות טוב 
יותר ולהרגיש טוב יותר.

אנשים רבים משתמשים באלו ורה כדי לשכך כוויות קלות או להרגיע 
ולהוסיף לחות לעור יבש, אך האם ידעתם שיש יתרונות רבים נוספים 

אשר הוכחו על-ידי המדע? 

תמיכה בעיכול בריא 
לאלו ורה יש יכולות טיהור טבעיות שמסייעות למערכת העיכול לספוג 

חומרים מזינים מהמזון שאנו אוכלים למחזור הדם, ובמקביל לעודד 
התפתחות של חיידקים ידידותיים.

האלו ורה מספקת הרגעה מהירה 
האלו ורה מהוללת בצדק הודות ליכולותיה המהירות לשכך כוויות 

קלות, חתכים, שריטות וגירויי עור.

תמיכה במערכת החיסונית ובתפקודה 
אלו ורה מכילה רב-סוכרים ייחודים וחומרים מזינים נוספים המסייעים 

לווסת את המערכת החיסונית ולתמוך בה.

היגיינה ובריאות דנטלית 
אלו ורה מועילה במיוחד לאזור הפה והחניכיים. נסו את משחת השיניים 

שלנו לצד מנה או שתיים ביום של ג'ל האלו ורה לשתייה לתמיכה 
בהיגיינת פה בריאה.

תמיכת קולגן ואלסטין 
אלו ורה מספקת חומרי בניין ליצירת עור בריא ושמירה עליו ולסיוע 

במאבק נגד סימני הזדקנות

Forever מיוצגת על-ידי משפחה של 
יותר מ-10 מיליון בעלי עסקים. אנשים 
בדיוק כמוך ביותר מ-160 מדינות, אשר 
חולקים את התשוקה לעזור לאחרים 
להיראות טוב יותר, להרגיש טוב יותר 
ולהגשים את חלום חייהם.
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הנה רק כמה מהסיבות שיגרמו לכם להתאהב באלו ורה שלנו:


