
 

 תיק מבחן

 הקוסמטיקאיות
 

 

 



 

 

 



 

 

  



 המלצות

 

 

 

 ג'ל אלוורה לטיפול בעור

  16שמי בלה ורציתי לשתף אותכם במה שעברה ביתי בת 

בתי חטפה וירוס בעור שהרופא טען שהגוף תוקף את עצמו וכולה התמלאה בפצעים נוראים 

המלווים בקשקשת הגוף שלה היה נורא והרופא אמר שזה יחלוף אם תיקח כדור בשם אהיסטון 

  שבועות6הכדור גורם לתופעות לווי כמו עייפות וכו; וזה לוקח 

 מר פלדמן חבר של בעלי המליץ לנו על טיפול באלוורה אצל

  קיבלנו יחס אישי וחם וגם עלים של אלוורה בנוסף משחה מאלוורה וגם ג'ל אלוורה

  ימים כבר חל שינוי לטובה 3וכעבור 

  אני ממליצה בחום על הצמח אלוורה

  ואני כמובן אמשיך להשתמש באלוורה בלי קשר זה טוב להרבה דברים בגוף

  זאת היזדמנות להודות למר פלדמן על עזרתו

 בלה   ודה רבה, ת
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 תחליב אלוורה + ג'ל טיפולי

  .זה שנים שאני סובל מפסוריאסיז במרפקי הידיים

הכתמים במצב רגיעה,  - ALORGANIC מאז שהתחלתי להשתמש בתחליב ובג'ל הטיפולי של

  .והעור חזר להיות רך וגמיש

  .כמובן שיש להקפיד על שימוש קבוע ומסודר אחר היובש יחזור

שכתמי ה"כבד" )הכתמים החומים כתוצאה מחשיפה לשמש במשך שנים( בידיים דהו מאד. מעניין 

 .הפסקתי להשתמש במשחות והקרמים שקיבלתי מרופא עור והתוצאה היום בזכות תחליב האלוורה והג'ל הטיפולי הרבה יותר טובה

 מרחובות דויד תודה רבה,

 

 

 תחליב אלוורה 

1. 

 ,שלום נפתלי

מקרב לב על המוצר הנפלא )תחליב אלוורה(. כבר שנים שכואב לי להכניס עגילים לאוזן, ובזכות התחליב העגילים רציתי להודות לך 

 .מחליקים פנימה ללא כאב וללא אינפקציה

 !!!!עשית לי את החגים

 !!אני ממליצה על "תרופה" זו בחום רב

 חגית        !!תודה

 

2. 

 ,היי נפתלי

לא מזמן. היא התחילה להשתמש בו והיא מאוד מרוצה. זה מרגיש לה מאד נעים בעור הפנים והיא  אני קניתי את המוצר הזה לאישתי

  .הרגישה גם שזה טיפה מותח לה את העור והעור הופך להיות חלק ונעים. בקיצור מוצר מעולה עם ריח טוב

 חיים     !!!תודה רבה רבה

 

 

 ג'ל טיפולי לעזרה ראשונה

 היי נפתלי

 .ביעילות האלוורה במקרה פרטי שלי רציתי לשתף אותך

שנים(  4.5התקשרה אליי אשתי ודיווחה לי שהבן שלנו אלירן )בן  11/10/12ביום חמישי בערב 

נעקץ קשות ע"י יתושים או משהו דומה, ומתקשה לישון בגלל הגירודים והצריבה. אשתי תיארה לי 

יכולת רפואית בהרגעת העור את מקומות העקיצה "כמו שלפוחיות" מיד נזכרתי שלאלוורה יש 

 . לאחר עקיצות

 .כשבועיים לפני כן קניתי ממך ג'ל לאחר גילוח כוויות או עקיצות המיוצר מהאלוורה

  .אמרתי לאשתי לקחת מעט ולמרוח לבן על מקומות העקיצה, והפלא ופלא הילד נרגע בתוך דקות ספורות ונרדם עד הבוקר

 ירון    תודה רבה 
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