
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
”אלו לושן” הוא תחליב מרוכז ורחב השפעה המכיל ריכוז אלוורה גבוה, שמן 

חוחובה וויטמין E. התחליב מיועד לשימוש על עור יבש ולטיפול בגירויים 
קלים, הוא אפקטיבי כשומר לחות, מרכך, מעדן ומאזן pH רב תכליתי. “אלו 

לושן” הוא תחליב מעולה לטיפול בעור יבש וסדוק, שיזוף יתר או פגעי רוח. זהו 
תחליב נפלא לגוף המכיל קולגן ואלסטין, מסייע בשמירת עור חלק וגמיש.

נוסחתו של ה- "אלו לושן" מבוססת על המחקרים העדכניים ביותר הקשורים 
לטכנולוגית הטיפול בעור, השילוב בין אלוורה ושמן החוחובה יוצר תחליב 

מעולה שאין כמותו לטיפול בכל הגוף.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מירחו ביד נדיבה, התוצאות הטובות ביותר יושגו באמצעות עיסוי עדין עד 

לספיגה מלאה של התחליב בעור. חיזרו על הפעולה לפי הצורך. 

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Propylene Glycol, 
Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Triethanolamine, Cetyl 
Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Hydrolyzed Elastin, Collagen, Sodium Hyaluronate, Glycine 
Soja Oil, Petrolatum, Lanolin, Oleic Acid, Stearyl Stearate, 
Citric Acid, Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, 
Lanolin Alcohol, Allantoin, Diethylhexyl Adipate, Ascorbic 
Acid, Peg-100 Stearate, Tocopherol, Sodium PCA, Parfum, 
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.

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

חשוב לדעת
מכיל שמן חוחובה	 
מצויין לאחר חשיפה לשמש	 
מעולה גם כקרם ידיים	 
בעל מרקם עדין ביותר	 
עוזר למצבים בעייתיים בעור	 

אלו לושן
 ריכוז אלוורה מיוצב גבוה בשילוב עם שמן החוחובה, אנטיאוקסידנט קולגן

ואלסטין לשימור רכות העור ולחותו
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 מצויין לאחר 
חשיפה לשמש

שמן גלעיני אפרסק יוצר 
שכבת בידוד קלה על העור

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

תחליב נפלא 
לגברים ולנשים

 מכיל
ג’ל אלוורה מיוצב


