
המוצרים המוצגים של חברת  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 אקטיבטור, המכיל מעל  ג'ל אלו ורה, מותיר את העור בתחושה 

רעננה ומרגיעה מהרגע שבו הוא נוגע בעור הפנים שלכם. הוא מושלם 
לעור רגיש ומרכיביו החיוניים הרבים כגון הוויטמינים  ו- הופכים 

את אלו אקטיבטור לתוספת אידאלית לכל שגרת טיפוח עור. לג׳ל האלו 
ורה המוערך שלנו מצורף אלנטואין, שלא זו בלבד שהוא מעניק לחות 

אפקטיבי, אלא גם משלים את פעולת האלו ורה שלנו כדי לרכך בעדינות 
את העור ולהחליק אותו.

אלו אקטיבטור הוא ספק לחות מצוין המכיל אנזימים, חומצות אמינו 
ורב סוכרים. בעזרת הריכוז הגבוה של אלו ורה שהוא מכיל, הוא תומך 

ביעילות בביצועים של מוצרי טיפוח העור האחרים של 
כאשר משתמשים בו קודם לכן כדי להכין את העור, או לאחר מכן כדי 

ליהנות מהיתרונות שלו. צעד זה בשגרת הטיפוח היומי שלכם עשוי 
להפוך לחביב עליכם במיוחד, שכן לא רק שכיף למרוח אותו, אלא שגם 

ההשפעה תבוא לידי ביטוי בעור שיראה וירגיש טוב יותר.

רכיבים

מכיל
 מ"ל

שימוש מומלץ
אלו אקטיבטור הוא מוצר רב שימושי לניקוי או רענון. יש למרוח בעדינות 

על הפנים בעזרת כדור צמר גפן. למסיכת אלו ורה, יש לערבב כפית 
אבקת מסיכה עם כפית אלו אקטיבטור ולמרוח שכבה דקה על עור נקי. 

לאחר  דקות יש לשטוף ביסודיות בעזרת מים חמים. לשימוש פעמיים 
עד שלוש פעמים בשבוע.

אזהרה: יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של גירוי בעין יש לשטוף 
ביסודיות במים. אם הגירוי נמשך יש להפסיק את השימוש במוצר 

ולהיוועץ ברופא.

* 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
מייצב נהדר לעור• 
פועל בעדינות על כל הפנים, • 

אפילו סביב העיניים
מנקה, מרגיע ומרענן• 
מפעיל את האבקה למסיכה • 

לייצור המסיכה לפנים 
תומך ביעילות ובביצועים של • 

מוצרי טיפוח העור האחרים של 

אלו אקטיבטור
עוטף את העור

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

פעולה עדינה 
גם סביב העיניים

מרענן, מרגיע 
ומעניק לחות

תומך במוצרימייצב נהדר לעור
 נוספים

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
אבקת המסכה היא צירוף ייחודי של רכיבים עשירים שנבחרו הודות 

לתכונותיהם המיוחדות לטפח את העור ולנקות את הנקבוביות. אבקת 
המסכה תוכננה להתמזג עם ה”אלו אקטיבטור” – הנוזל המפעיל, ליצירת 
תחליב קל לפנים ולצוואר. לאלבומין ומלטודקסטרין, שני רכיבים במסכה 

שלנו, תכונות שאיבה וכיווץ, והקאולין סופג עודפי שומנים. האלנטואין, 
הקומפרי, והקמומיל מטפחים ומחדשים את תאי העור ומזרזים צמיחת 

תאים חדשים.
בצורה כזו, מטפחים כל רכיבי המסכה את עורכם, ומביאים לתחושה 

אידיאלית של הזנה וטיפוח.

רכיבים
Albumen, Zea Mays (Corn) Starch, Kaolin, Allantoin, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Diazolidinyl 
Urea, Fragrance (Parfum), Red 27 Lake (CI 45410).

מכיל
29 גר׳

שימוש מומלץ
כדי להכין תמיסה ייחודית לטיפול פנים יש להשתמש ב”אלו אקטיבטור”. 

ערבבו כפית מחוקה של אבקת מסכה עם כפית אחת )בעלי עור רגיש 
ידללו את התמיסה עם כפית ורבע( של “אלו אקטיבטור”, עד לקבלת 

תחליב דליל. מרחו שכבה עבה על הפנים בעזרת מברשת קוסמטית תוך 
תנועה למעלה והחוצה. התחילו נמוך על הצוואר והמשיכו כלפי מעלה. 

השאירו את המסכיה על עורכם למשך 15-20 דקות לערך )במקרים 
של עור רגיש – פחות זמן(. הסירו את המסכה על ידי הרטבה עם מגבת 

חמימה ולחה ואחר כך שיטפו את הפנים והצוואר במים פושרים.

הערה
לעיתים יכולים להופיע עקצוצים לאחר מריחת הבלילה. כאשר זה קורה, 

יש לתופף קלות במקום הגירוי עם קצות אצבעותיכם, עד להיעלמות 
הגירוי. אין לשפשף או לשרוט. לעיתים נראה כי העור מתוח בצד אחד 

יותר מהשני, אין לכך חשיבות כיוון שהזנת העור נעשית לפי צרכיו, ולאחר 
השטיפה התופעה נעלמת.

חשוב לדעת
מהילת אבקת המסכה עם אלו • 

אקטיבטור הינה חיונית
המסכה מחליקה, מנקה ומכווצת • 

את רקמות העור
הקמומיל והקומפרי מחליקים • 

ומרגיעים עור רגיש
ניתן להוסיף 1/2 כפית דבש • 

לתערובת המסכה להעשרת 
הפינוק )תוספת הדבש לא 

מאפשרת לתחליב להתקשות 
ואפשר למרוח מתחת לעיניים(

אבקת מסיכה
לאחר מריחת המסיכה תרגישו את פלא פעולתה, 

וכאשר היא מתהדקת, תדעו שהיא מנקה את הנקבוביות.

Mask Powder  #341

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

קמומיל וקומפרי מחליקים 
ומרגיעים עור רגיש

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים
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