
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 אוור-שילד הוא דיאודורנט מבוסס אלוורה המעניק הגנה אפקטיבית נגד 

ריחות למשך כל היום. אינו מכיל מלחים ואלכוהול ומטפח בעדינות את העור תוך 
הענקת תחושת רעננות מידית. מכיל אחוז גבוה במיוחד של ג'ל אלוורה טבעי 

וטהור, המסייע לספיגה מלאה בעור והגנה למשך שעות רבות. המרקם העשיר 
והשקוף של הג'ל, בשילוב עם איכותו המרגיעה, מאפשר לאלו אוור-שילד להחליק 

על העור ולהיספג במהירות מבלי להשאיר כתמים על הבגדים! עדין על העור, 
וניתן למריחה ישירות לאחר המקלחת, הגילוח והסרת השיער ללא תחושת גירוי. 

Forever הגיעה לנוסחה המנצלת את מלוא יתרונות ג‘ל האלוורה בצורה בטוחה, 
ללא תוספת רכיבים כימים אגרסיביים. נוסחה עדינה זו של ג'ל אלוורה מיוצב אינה 

מכילה מלחי אלומיניום מונעי הזעה )אנטי-פרספירנטים(, הקיימים ברוב תכשירי 
הדיאודורנט בשוק )מלחי אלומיניום סותמים את נקבוביות העור וכך מונעים 

הפרשת רעלים מן הגוף(, וללא אלכוהול שעלול לגרום לגירויים בעור.  

לאלו אוור-שילד ריח עדין במיוחד, המתאים לגברים ולנשים כאחד. הרגשת 
הרעננות תלווה אתכם לאורך היום ובכל סוג של פעילות, ותעזור לכם להיות 

הגרסה הטובה ביותר של עצמכם

רכיבים
פרופילין גליקול, מים, סודיום סטיראט, ג’ל אלוורה מיוצב, חומרי ריח

מכיל
92 גרם

שימוש מומלץ
מרחו “דאודורנט אלו אור-שילד” בבית השחי מידי יום, כך תגיעו לתחושת 

רעננות וניקיון לאורך כל היום.

חשוב לדעת
אינו מכיל מלחי אלומיניום ואלכוהול	 
אינו מכתים בגדים	 
ניתן לשימוש מיד לאחר מקלחת 	 

והסרת שיער בשעווה או גילוח
צורת “סטיק” נוחה וחסכונית	 
מתאים לגברים ולנשים כאחד	 

דאודורנט אלו אוור-שילד
 דאודורנט על בסיס אלוורה ללא מלחי אלומיניום או אלכוהול, 

יאפשר לגופכם להזיע ללא ריח באופן טבעי ובטוח 
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 ללא מלחי אלומיניום 
או אלכוהול

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח אישי

אינו מכיל מוצר מן החיאינו מכתים בגדים מעולה לנשים 
ולגברים כאחד


