
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
המדע מתקדם, וכך גם הנוסחאות שלנו.  שיפצנו את הנוסחה הישנה שלנו 

כדי לגרום לה לעבוד בסינרגיה עם שמפו האלוורה והחוחובה. השטיפה 
המשלימה הזו עם מייצב השיער מחוזקת במערכת של ויטמיני B, שמנים 
 Forever של Essential Oils  מחוחובה, מקדמיה, ושמן לבנדר מסדרת

שיעניקו לשיערך תוספת ברק וגמישות ולקרקפת מנת לחות נוספת, 
שתאפשר עיצוב וסידור נוח לשיער.

החוחובה ידועה מזה דורות רבים כבעלת תכונות מלחחות, אך לא הסתפקנו 
רק בחוחובה. הוספנו שמן מקדמיה שבפני עצמו מרכך נפלא ומכיל אחוז 

גבוה של שומן בלתי רווי, אפילו יותר מאשר בשמן זית. שמן המקדמיה יוסיף 
עוד לחות שעור ולקרקפת. וכמובן, שהוספנו, כמו לשמפו, גם למרכך את 

שמן הלבנדר שלנו שמקורו בבולגריה שמוסיף לחות וברק לשיער.
מרכיב חשוב נוסף הינו שמן מזרעי חמניה בעל רמות גבוהות של חומצה 

לינולאית שדואגת להשאיר לחות בקרקפת לאורך זמן.
 )pH( מלבד תשומת לב לקרקפת, נוסחה זו היא בעלת רמת חומציות

מאוזנת ושטיפה במרכך שיער זה תצפה את השערה כדי להיפטר מקצוות 
מפוצלים.

מרכך זה יותיר את שיערך רך יותר, מבריק יותר, נעים יותר וקל וסידור אך 
עוצמתי דיו כך שניתן גם להשתמש לאחר המקלחת מבלי לשטוף אותו.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*), Water 
(Agua/Eau), Cetyl Alcohol, Polyquaternium-81, Macadamia 
Intefrifolia Seed Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Caprylyl 
Glycerin/Sebacic Avid Copolymer, Brassica Alcohol, Diheptyl 
Succinate, PPG-3 Caprylyl Ether, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Brassicyl 
Lsoleucinate Esylate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
1,2-Hexanediol, Arginine, Lavadula Angustinfolia (Lavender) Oil, 
Panthenol, Fragrance (Parfum).

מכיל
296 מ”ל

שימוש מומלץ
לאחר החפיפה בשמפו “אלו-חוחובה”, יש לעסות את המרכך בעדינות לתוך 

השיער ולהשאיר למשך 2-3 דקות. לשטוף את השיער ביסודיות ולייבש. 
לשימוש לאחר המקלחת, לעסות כמות קטנה לתוך השיער, עד שורשי 

השיער ולייבש כרגיל.
יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף 

ביסודיות תחת מים זורמים .

חשוב לדעת
 	.pH-מאזן את רמת ה
נוסחה קלת משקל.	 
שילוב של ארבעה שמנים טבעיים: חוחובה, 	 

חמנייה, מקדמיה ולבנדר.

מרכך אלו-חוחובה
שילוב של רכות עם עוצמה לאחר חפיפה או לשימוש לאחר המקלחת
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מכיל אלוורה וחוחובה 
לשיער עשיר וזוהר

מכיל לבנדר
לגמישות וברק

שומר על איזון 
 pH-ה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל 
מוצר מן החי

טיפוח אישי

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


