
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
שכרו את חושיכם עם הניחוח הארומטי המרענן של המהדורה ה- 25 – בשמים לגבר ולאשה, שנרקחו על ידי שניים 

.Forever מהמומחים המובילים בצרפת, במיוחד לרגל 25 שנים לחברת

מהדורה 25 לאשה – נרקחה על ידי קלוד דיר )מעצב הבשמים של מיס קליירבורן, פרי אליס ואולג קסיני( במיוחד עבור 
נשות Forever שרוצות להרגיש חושניות קלילות ורעננות. לבושם ייחודי ומעניין זה יש ניחוח של זר פרחים עשיר ורב גוני 

המאגד את עלי הכותרת של הפרחים עם ריח עצי אקזוטי. המאפיינים המיוחדים של Forever באים לידי ביטוי במגוון 
המרכיבים של הבושם כגון פרחי קקטוסים, פריסיה צהובה ביחד עם עלי קיסוס כדי להעצים את הירוק. לב הניחוח נובע 

מאוסף ריחות של עלי כותרת של הורד, היסמין, שושן צחור ומגנוליה. ולסיום, עץ הדובדבן והפטשולי משלימים את 
היצירה הזאת לכדי בושם מושלם, שיגרום לכל אישה להרגיש בשיא הנשיות, כל יום מחדש.

מכיל
50 מ”ל

מהדורה 25 – בושם לאישה
בושם המבוסס על מגוון פרחים שלמים ועלי כותרת שונים 
המעניקים ניחוח אירופאי מרענן המפיץ ריח נשי מתוחכם
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לא בוצעו ניסויים על בע״חהבושם המושלם לאישה

טיפוח אישי

אינו מכיל מוצר מן החיניחוח של זר פרחים

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
שכרו את חושיכם עם הניחוח הארומטי המרענן של המהדורה ה-25 בשמים לגבר ולאשה, שנרקחו על ידי שניים 

.Forever מהמומחים המובילים בצרפת, במיוחד לרגל 25 שנים לחברת

מהדורה 25 לגבר – נרקחה במיוחד עבור Forever על ידי ג’ק הוקלייר. קולון גברי זה עם תערובת ייחודית של ריחות 
פרחים וצמחים עם גווני עץ שונים, משדרת רעננות שלעולם תישאר באופנה. הצירוף הארומטי של ריחן עם לבנדר 
ים תיכוני, ביחד עם התערובת המרעננת של ברגמוט מקלבריה ואננס מזוגג, משתלבים בצורה מושלמת עם הגוון 

המתקתק של גרניום, עלי תה ירוק ותפוחים. הניחוח מצפין ריחות גבריים המפעפעים מטחב האלון, סנדלווד, שמני 
מושק, ארז מוירג’ניה ופולי טונקה. מהדורה 25 לגבר תגרום לך לשדר גבריות, רעננות וייחודיות שתסובב ראשים אחריך.

מכיל
50 מ”ל

מהדורה 25 – תרסיס בושם לגבר
נוזל ארומטי מרענן עם ניחוח גברי בשילוב של ניחוחות פירות, 

פרחים ורמז של ניחוח עצי.
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לא בוצעו ניסויים על בע״חניחוח גברי

טיפוח אישי

תערובת ייחודית של 
פרחים, צמחים ועצים

אינו מכיל מוצר מן החי
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