
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
ספגו את האווירה בחופי הארץ מבלי לתת לקרני השמש המזיקות להזיק 

לעורכם.  בין אם אתם משחקים מטקות על החוף או יוצאים לבילוי בפארק, 
"אלו סאן סקרין" ידאג לכל המשפחה שלכם.

עם "אלו סאן סקרין", אתם יכולים לצאת לכל מקום שבו השמש זורחת 
הודות להגנה בטווח רחב, עם מקדם הגנה SPF30, השומרת על עורכם 

מקרני UVA ו-UVB. קרני UVA מהוות 95% מהקרינה המגיעה לכדור הארץ. 
קרניים אלה חודרות לעומק העור ויש להן חלק מכריע בסימני ההזדקנות 

וביצירת קמטים.
קרני UVB מזיקות יותר לשכבה החיצונית של העור וגורמות להאדמה 

ולכוויות. השפעות קרניים אלה מזיקות אף יותר ומוגברות באזורים הנמצאים 
בגובה רב, על משטחים מחזירי-אור, שלג וקרח, לעתים עד חשיפה כפולה.

"אלו סאן סקרין" מציג תערובת פורצת-דרך הכוללת תחמוצת אבץ עם 
טכנולוגיית ציפוי מתקדמת. ניתן למרוח את קרם ההגנה בקלות, הוא נותן 

הגנה מירבית מהשמש וניתן להסרה בקלות מבלי להותיר שאריות ותחושה 
שמנונית.

זו לא רק טכנולוגיה מתקדמת של חסימת קרני שמש שהופכת את "אלו 
סאן סקרין" למוצר עוצמתי שכזה. אלוורה טהורה מהמטעים הפרטיים של 
Forever מזינה את העור, מונעת מהלחות לחמוק ומרגיעה את העור. אנו 

משתמשים רק בחלקים האיכותיים ביותר של חלקו הפנימי של עלה האלוורה 
כדי לתת לעורכם הגנה נוחה. הגברנו את עוצמת ההגנה על העור עם ויטמין 

E, הנלחם ברדיקלים חופשיים, מרכך את העור וחודר עמוק יותר כדי להעניק 
לחות רבה יותר.

"אלו סאן סקרין" עמיד במים למשך 80 דקות. קבלו את אפקט ההגנה המלא 
על ידי מריחת כמות נדיבה באופן קבוע כשאתם נמצאים בשמש. בין אם 

אתם נופשים בחוף הים או מבלים עם המשפחה בחיק הטבע, היו בטוחים 

שאתם יכולים לספוג את חום השמש בביטחון כשאתם יודעים שבכוחו של 
"אלו סאן סקרין" להגן על כל המשפחה שלכם.

מכיל
118 מ״ל

רכיבים פעילים
Homosalate 8.5%

Octisalate 5.0%
Octocrylene 10.0%
Zinc Oxide 12.6%

רכיבים נוספים
aloe barbadensis leaf juice (stabilized* aloe vera gel), caprylyl 
glycol, cetearyl ethylhexanoate, chlorphenesin, diisostearoyl 
polyglyceryl-3 dimer dilinoleate, ethylhexylglycerin, 
fragrance, hydrogenated castor oil, magnesium sulfate, 
phenoxyethanol, polyhydroxystearic acid, potassium 
sorbate, propanediol, propylheptyl caprylate, sodium 
gluconate, tocopheryl acetate, tridecane, undecane, VP/
hexadecene copolymer, water.

שימוש מומלץ
מרחו בנדיבות כ-15 דקות לפני החשיפה לשמש.

חשוב לדעת
 	UVB-ו UVA מקרני SPF30 מקדם הגנה
 הגנה מהשמש עם תחמוצת אבץ טבעית	 

מבטיחה הגנה מירבית
מרגיע, מעניק לחות ומגן	 
עמיד במים למשך 80 דקות	 

קרם הגנה לשמש: אלו סאן סקרין 
הקרם שיגן על עורכם בעזרת ג'ל האלוורה המרגיע את העור

   Aloe Sunscreen #617

 SPF30 - הגנה 
ברמה גבוהה

עמיד במים
למשך 80 דקות

 מגן מקרני
UVB-ו UVA

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

 הגנה מירבית עם 
תחמוצת אבץ טבעית

טיפוח העור


