
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
קרם הזנה זה משלב שניים מהמרכיבים היקרים ביותר שלנו, ג'ל אלוורה טהור 

ופרופוליס דבורים. יחד, שני אלמנטים בסיסיים אלה עוזרים לעור לשמור על 
חיוניותו ולחותו. 

”אלו פרופוליס” מצויין כחומר הזנה לעור, הוא עשוי מתרכובת עשירה של 
ג’ל אלוורה מיוצב, פרופוליס ורכיבים נוספים אחרים הידועים בתרומתם 

לעור בריא. המרכיב העיקרי הוא כמובן ג’ל האלוורה המיוצב שלנו, אליו אנו 
מוסיפים פרופוליס אורגני על מנת להעצים את תכונותיו האנטיביוטיות של 

הקרם )ראה "בי פרופוליס" בחלק “ מוצרי מכוורת”( קרם זה מכיל גם קמומיל 
וקומפרי, שני עשבי מרפא טבעיים הידועים בהשפעתם המרגיעה על העור. 

”אלו פרופוליס” מתאים מאד לעור יבש הודות לריחו הנעים ומרקמו העשיר, 
הוא אידיאלי כתכשיר עיסוי להשגת רגיעה עמוקה. כמו כן, אפשר להשתמש 

בו לבעיות עור מקומיות כמו עקיצות, כוויות קלות וסדקי יובש בעקבים.

מכיל
113 גר׳

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized AloeVera Gel/gel 
d’aloès officinal stabilisé), Glyceryl Stearate, Propylene 
Glycol, Cetyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Lanolin, Sorbitol, 
Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Diethylhexyl 
Adipate, Allantoin, Propolis Extract, Lanolin Alcohol, 
Dimethicone, Tocopherol, BetaCarotene, Zea Mays (Corn) 
Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Triethanolamine, Ascorbic Acid, Disodium EDTA, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance (Parfum).

שימוש מומלץ
מרחו בצורה נדיבה לפי הצורך.

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

חשוב לדעת
עוזר מאוד ורב שימושי לבעיות עור קלות 	 

ומורכבות
פרופוליס הוא חומר אנטיביוטי טבעי	 
יוצר שכבת הגנה על העור	 

קרם אלו פרופוליס
מוצר דגל אהוב ומיוחד המציג את שני המרכיבים נושאי הפרסים שלנו: אלוורה ופרופוליס

  Aloe Propolis Creme #51

מתאים לבעיות מקומיות מכיל פרופוליס אורגני
כמו עקיצות וכוויות קלות

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

יוצר שכבת הגנה 
על העור

טיפוח העור

 מכיל
ג’ל אלוורה מיוצב


