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		Aloe Deep Moisturizing Cream

טיפוח עור הפנים

חשוב לדעת
•קרם לילה משקם
•משפר את מראה מרקם העור
•לוחם בסממני ההזדקנות
•מרקם עשיר במיוחד

קרם לחות עמוק מסדרת סוניה

שנת היופי שלכם מתחילה עם קרם הלילה משיב הנעורים הזה
תיאור ומטרה

אפשר לישון בשקט בידיעה ש"קרם לחות עמוק" מסדרת סוניה מטפל בעור
שלכם עם כוח החידוש של האלוורה ומעניקי הלחות העשירים.
מרחו את קרם הלילה המשקם הזה לפני השינה ותנו למעניק הלחות העמוק
לחדש את עורכם בזמן השינה .קרם הלחות העמוק מסדרת סוניה יעניק
משמעות של ממש למונח ״שנת היופי״ על ידי הרוויית צימאון העור עם
אלוורה ומעניקי לחות צמחיים.
אין כמו הג'ל הפנימי של עלי האלוורה מהמטעים הפרטיים של  Foreverכדי
להעניק לחות טבעית מזינה לעור שלכם.
תכונות השיקום של קרם הלחות משלימות לגמרי את ההשפעה העוצמתית
של האלוורה ומשפרות את מרקם העור ואת גמישותו.
פעולת ההחייאה המחודשת של העור לא עוצרת כאן .בין מרכיבי הקרם
כללנו גם תמצית קליפת עץ אורן המכילה נוגדי חמצון ,הלוחמים ברדיקלים
חופשיים ועוזרים לעורכם לשמור על הקולגן ולהיאבק בסממני ההזדקנות.
מרכיב עוצמתי נוסף ,פלמיטואיל טריפפטיד 5-הוא פפטיד מחליק קמטים
שעוזר לשיפור מראה מרקם העור כדי שתתעוררו עם זוהר נעורים מהמם.
כדי להפיק את המירב מהקרם המשקם ,מרחו לפני השינה ולאחר השימוש
בסרום מסדרת אינפיניט כדי לשמר את הלחות.

מכיל
 71גר׳

קרם לחות לשגרת
הלילה שלכם

לוחם בסממני
ההזדקנות

רכיבים

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*), Water
(Aqua), Propanediol, Butylene Glycol, Macadamia Ternifolia Seed
Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate, Lauryl Lactate,
Sorbitol, Dimethicone, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Cetyl Alcohol, Methyl Gluceth-20, Isostearyl Hydroxystearate,
Arginine, PEG-100 Stearate, Carbomer, Pinus Strobus Bark
Extract, Glycerin, Palmitoyl Tripeptide-5, Ceramide 3, Ceramide
6 II, Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl
Lactylate, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum).

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

שימוש מומלץ

השתמשו מידי ערב בסרום המזין מסדרת אינפיניט ולאחר מכן מרחו קרם
לחות עמוק ללחות מירבית ותוצאה אפקטיבית .הסירו את כפית הפלסטיק
והדיסק שמתחת למכסה הצנצנת .בעזרת הכפית ,גרפו מעט קרם והניחו
על דיסק המיכסה .מרחו בעזרת האצבעות קרם מהדיסק על הפנים והצוואר
ולאחר מכן עסו אל תוך העור .שטפו את הדיסק והכפית ביסודיות במים
חמים לאחר כל שימוש ויבשו במגבת נקייה לפני החזרתם אל מתחת למכסה
הצנצנת עד לשימוש הבא.

משפר את
מראה העור

נטול גלוטן

לא בוצעו ניסויים
על בע״ח

המוצרים המוצגים של חברת  Foreverאינם 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.

