
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
בממוצע אנשים נוהגים לשטוף ידיים בערך שמונה פעמים ביום, ומועצת 

ההיגיינה העולמית ממליצה אף יותר. זה אכן המפתח לשמירה על 
בריאותכם, אך עור הידיים עלול לשלם מחיר כבד אם הסבון בו אתם 

משתמשים מכיל חומרים פעילים שאינם ידידותיים ומייבשים את העור.
למרבה המזל, Forever מצאה דרך, למעשה, לרכך את עור הידיים בזמן 

שוטפים אותן.
השילוב בין 100% ג’ל אלו ורה מיוצב* וגליצרין מהווים בסיס לניקיון 
ורכות, אליהם הוספנו כמה מרכיבים מלהיבים: לקחנו את הנוסחה 

האהובה דמויית הפנינה ושיפרנו אותה על-ידי הוספת תמצית מלפפון, 
שמן קליפת לימון ושמן זית, כדי להגדיל משמעותית את יכולות הליחוח 

שלו.  
מלפפון מסייע בהרגעת העור בעוד ששמן קליפת הלימון ממלא תפקיד 

כפול- אסטריגנט ומרכך עוצמתי.
שמן זית הוכרז לפני זמן רב כנוגד חמצון, מלחח ופעיל בתהליכי 

התחדשות העור.
השילוב של שמנים טבעיים, תמצית פירות ומיטב המוחות ממעבדות 

המחקר  של Forever יצר סבון אלו ורה מושלם לידיים עם ניחוח קליל 
של קמומיל- בדיוק מה העור שלך צריך כדי להיות נקי ורך למגע.

רכיבים
מיצוי עלי אלו ורה )ג’ל אלו ורה מיוצב*(, קוקמידופרופיל הידרוקסי-

סולטאין, סודיום מתיל  -2סולפולאורט, מים, דיסודיום -2סולפולאורט, 
דסיל גלוקוסיד, גליקול סטארט, -1,2הקסנדיול, גליצרין, תמצית פירות 
 ,PEG-7 קוקומיס סטיבוס )מלפפון(, שמן גרדת לימון, אסטר שמן זית

חומצה ציטרית, חומרי ריח )בושם(.

מכיל
473 מ”ל

שימוש מומלץ
לשים כמות מדודה של סבון על הידיים, להקציף בעזרת מים ולשטוף.

יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף 
ביסודיות תחת מים זורמים .

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

חשוב לדעת
חומרים מרככים.• 
חומרים מנקים טבעיים.• 
נוסחה נטולת פרבנים.• 

סבון אלו ורה לידיים
100% ג'ל אלו ורה מיוצב וחומרי ניקוי טבעיים שיותירו את עורך בתחושה רכה ולחה
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הוספת לחות 
לידיים

מבוסס על ג׳ל 
אלו ורה מיוצב

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל 
מוצר מן החי

טיפוח אישי
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