
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 סקראב" של חברת Forever מציע לכם חווית רחצה מפנקת 

ויסודית. בעזרת הצירוף המיוחד של ג’ל האלוורה המיוצב עם כדוריות 
מיקרוניות משרף שמן החוחובה הטהור, “אלו סקראב” הוא עדין וטוב 

לשימוש יומיומי אך גם חזק מספיק כדי לנקות את הפסולת המצטברת 
בנקבוביות העור העדינות. שילוב זה של רכיבים טבעיים יסלול את הדרך 
לתהליך ההתחדשות המיוחד של העור, תוך הגנה עליו מפני התייבשות 
הנגרמת על ידי חומרי ניקוי סינטטיים. ” אלו סקראב” הוא מוצר טיפוח 

לעור המיועד לשימוש על כל אזורי העור כולל הפנים, תוך קרצוף עדין של 
פסולת ותאי עור מתים הסותמים את הנקבוביות וגורמים למראה עייף 
של העור. תאי עור מתחדשים כל 21-28 יום. הפעולה העדינה של “ אלו 
סקראב” “ משייפת” את העור בעדינות וכך מאפשרת לתאים החדשים 

להתפתח כדי שעורכם יראה זוהר ורענן.

שימוש מומלץ
מירחו על הפנים או על חלקי הגוף הרטובים ועסו את העור בעזרת קצות 
האצבעות בתנועה סיבובית )תוך זהירות להתרחק מהעיניים( למשך 2-3 

דקות. הוסיפו מים לפי הצורך. שיטפו היטב ויבשו בעזרת מגבת נקיה ורכה.

 רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel/gel 
d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua), Hydrogenated 
Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Sodium 
Cocoyl Isethionate, Lauramine Oxide, Cetyl Alcohol, 
Cocamidopropyl Betaine, PEG-100 Stearate, Hydrated 
Silica, Sodium Lactate, Tocopherol (Natural Vitamin E/
vitamine E naturelle), Citric Acid, Ascorbic Acid, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance (Parfum), 
Blue 1 (CI42090).

מכיל
99 גרם

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

חשוב לדעת
”פילינג” טבעי לפנים ולגוף	 
מכין את העור לתוספת לחות	 
מעולה לשימוש לפני גילוח להשגת גילוח 	 

חלק במיוחד

אלו סקראב
כדוריות גמישות משמן החוחובה הצפות בתוך תחליב סבוני, מייצרות ניקוי עמוק של העור
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בטוח לשימוש 
יומיומי

כדוריות זעירות מתגלגלות 
ואוספות תאי עור מתים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

מעולה לנשים 
ולגברים כאחד

אינו מכיל מוצר 
מן החי

 מכיל
ג’ל אלוורה מיוצב


